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Τροπολογία 206
Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών/βιομηχανικές εκπομπές

Βιομηχανικές εκπομπές

Or. en

Τροπολογία 207
Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. καλεί την Επιτροπή αφενός να 
εξετάσει, πριν από τη διατύπωση 
περαιτέρω στόχων μείωσης, τη 
συμπερίληψη και άλλων κλάδων στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών και τη διαφορετική κατανομή 
των βαρών μεταξύ των τομέων που 
ανήκουν – και εκείνων που δεν ανήκουν 
σε αυτό, και αφετέρου να επισημάνει τα 
πραγματικά δυναμικά μείωσης 
λαμβανομένου υπόψη του άνθρακα που 
είναι δεσμευμένος στα χρησιμοποιούμενα 
βασικά υλικά και να εξετάσει την 
ιδιαίτερη κατάσταση των επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν στον διεθνή 
ανταγωνισμό·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 208
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. καλεί την Επιτροπή αφενός να 
εξετάσει, πριν από τη διατύπωση 
περαιτέρω στόχων μείωσης, τη 
συμπερίληψη και άλλων κλάδων στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών και τη διαφορετική κατανομή 
των βαρών μεταξύ των τομέων που 
ανήκουν – και εκείνων που δεν ανήκουν 
σε αυτό, και αφετέρου να επισημάνει τα 
πραγματικά δυναμικά μείωσης 
λαμβανομένου υπόψη του άνθρακα που 
είναι δεσμευμένος στα χρησιμοποιούμενα 
βασικά υλικά και να εξετάσει την 
ιδιαίτερη κατάσταση των επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν στον διεθνή 
ανταγωνισμό·

70. καλεί την Επιτροπή να στοχεύσει σε
ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπών (ETS) που θα είναι
απλούστερο και γενικότερο: όλες οι
χρήσεις των ορυκτών καυσίμων θα
πρέπει να πειθαρχούν στο ETS· εκτιμά ότι 
αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
αξιοποιήσει τα πραγματικά 
πλεονεκτήματα ενός μηχανισμού της 
αγοράς εντοπίζοντας τον φθηνότερο και 
ταχύτερο τρόπο περιορισμού των 
εκπομπών· θεωρεί ότι αυτό θα 
απλοποιήσει επιπλέον το ETS, 
απομακρύνοντάς το από τα όρια που 
καθορίζονται ανά τομέα, δεδομένου ότι οι 
μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν να 
προμηθεύονται άμεσα δικαιώματα 
εκπομπών – όπως και οι μικροί και 
μεμονωμένοι καταναλωτές μέσω του 
παροχέα τους ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 209
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70a. ζητεί την ένταξη ελέγχων που
αφορούν την κλιματική αλλαγή σε σχέση
με τον χώρο εργασίας στα πρότυπα 
αναφοράς των εταιρειών με σκοπό την 
ενίσχυση της διαφάνειας κατά την 
παρακολούθηση των προσανατολισμένων 
προς το περιβάλλον πολιτικών και τη 
μείωση των εκπομπών ρύπων·

Or. en
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Τροπολογία 210
Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70a. ζητεί από όλες τις εμπορικές και μη
οντότητες να υποβάλλουν δημόσιες
αναφορές, σε ετήσια βάση, όπου θα
αναφέρουν το ποσό των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν, 
τα μέτρα που λαμβάνουν για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
τις δραστηριότητες στις οποίες 
προβαίνουν για την εκ νέου κατάρτιση 
του προσωπικού (για την περίπτωση 
κλεισίματος λόγω αποδεδειγμένης 
διαρροής άνθρακα) και τα έσοδα που 
λαμβάνουν μέσα από ενέργειες στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών· ζητεί από την 
Επιτροπή να παρακολουθεί αυτές τις 
δραστηριότητες και να αναφέρει στο 
Κοινοβούλιο την πρόοδο που σημειώνεται
από τους διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς για τη μείωση των εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 211
Lena Ek + Avril Doyle + Riitta Myller, Dorette Corbey, Matthias Groote, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. ζητεί να εγκαταλειφθεί η θεμελιώδης 
αρχή του πλήρους πλειστηριασμού 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι πιο 
αποτελεσματική είναι η ελεύθερη 
κατανομή μέχρι μια οριακή τιμή 

διαγράφεται
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(«benchmark») που ορίζεται βάσει της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, γιατί 
μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι θα 
διατηρηθεί επαρκές επίπεδο κεφαλαίων 
στις επιχειρήσεις για να προβούν στις 
απαραίτητες επενδύσεις για την αύξηση 
της απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 212
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. ζητεί να εγκαταλειφθεί η θεμελιώδης 
αρχή του πλήρους πλειστηριασμού
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι πιο 
αποτελεσματική είναι η ελεύθερη 
κατανομή μέχρι μια οριακή τιμή 
(«benchmark») που ορίζεται βάσει της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, γιατί 
μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι θα 
διατηρηθεί επαρκές επίπεδο κεφαλαίων 
στις επιχειρήσεις για να προβούν στις 
απαραίτητες επενδύσεις για την αύξηση 
της απόδοσης·

71. συμφωνεί ότι ο πλειστηριασμός 
αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή για την 
κατανομή των δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η 
ελεύθερη κατανομή πρέπει να 
περιορίζεται στο ποσό που θεωρείται 
σήμερα βιώσιμο –αυτό των 1tCO2eq ανά 
άτομο ετησίως– ούτως ώστε να 
υπογραμμισθεί ότι κάθε άτομο έχει τα 
ίδια δικαιώματα πρόσβασης στους 
φυσικούς πόρους· εκτιμά ότι όσοι δεν 
κάνουν χρήση ορυκτών καυσίμων θα 
πρέπει να μπορούν να εμπορεύονται τα 
μη χρησιμοποιούμενα δικαιώματα και να 
λαμβάνουν, απευθείας από τον μηχανισμό 
μείωσης, τους αναγκαίους πόρους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

Or. en



AM\746192EL.doc 7/91 PE414.131v01-00

EL

Τροπολογία 213
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. ζητεί να εγκαταλειφθεί η θεμελιώδης 
αρχή του πλήρους πλειστηριασμού 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι πιο 
αποτελεσματική είναι η ελεύθερη 
κατανομή μέχρι μια οριακή τιμή 
(«benchmark») που ορίζεται βάσει της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, γιατί 
μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι θα 
διατηρηθεί επαρκές επίπεδο κεφαλαίων 
στις επιχειρήσεις για να προβούν στις 
απαραίτητες επενδύσεις για την αύξηση 
της απόδοσης·

71. ζητεί να θεσπιστεί στον τομέα της 
βιομηχανίας με ένταση ενέργειας η 
ελεύθερη κατανομή βάσει της καλύτερης 
διαθέσιμης τεχνολογίας (benchmark) ως 
εναλλακτική του πλήρους 
πλειστηριασμού δικαιωμάτων, αφού έτσι 
μπορούν να επιτευχθούν με φθηνότερο 
τρόπο οι στόχοι και να αποτραπεί η 
διαρροή άνθρακα·

Or. de

Τροπολογία 214
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. ζητεί να εγκαταλειφθεί η θεμελιώδης
αρχή του πλήρους πλειστηριασμού 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι πιο 
αποτελεσματική είναι η ελεύθερη 
κατανομή μέχρι μια οριακή τιμή 
(«benchmark») που ορίζεται βάσει της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, γιατί 
μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι θα 
διατηρηθεί επαρκές επίπεδο κεφαλαίων 
στις επιχειρήσεις για να προβούν στις 
απαραίτητες επενδύσεις για την αύξηση 
της απόδοσης·

71. υποστηρίζει τη θεμελιώδη αρχή του 
πλήρους πλειστηριασμού δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, 
σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής 
και τις ψηφοφορίες των αρμόδιων 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 215
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. ζητεί να εγκαταλειφθεί η θεμελιώδης
αρχή του πλήρους πλειστηριασμού 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι πιο 
αποτελεσματική είναι η ελεύθερη 
κατανομή μέχρι μια οριακή τιμή 
(«benchmark») που ορίζεται βάσει της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, γιατί 
μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι θα 
διατηρηθεί επαρκές επίπεδο κεφαλαίων 
στις επιχειρήσεις για να προβούν στις 
απαραίτητες επενδύσεις για την αύξηση 
της απόδοσης·

71. αναγνωρίζει την αρχή του πλήρους 
πλειστηριασμού δικαιωμάτων ως γενική 
αρχή·

Or. en

Τροπολογία 216
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. ζητεί να εγκαταλειφθεί η θεμελιώδης 
αρχή του πλήρους πλειστηριασμού 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι πιο 
αποτελεσματική είναι η ελεύθερη 
κατανομή μέχρι μια οριακή τιμή
(«benchmark») που ορίζεται βάσει της 
καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, γιατί 
μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί 
επαρκές επίπεδο κεφαλαίων στις 
επιχειρήσεις για να προβούν στις 
απαραίτητες επενδύσεις για την αύξηση 
της απόδοσης·

71. ζητεί να εγκαταλειφθεί η θεμελιώδης 
αρχή του πλήρους πλειστηριασμού 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι πιο 
αποτελεσματική είναι η ελεύθερη 
κατανομή μέχρι μια χαρακτηριστική για 
κάθε καύσιμο οριακή τιμή («benchmark») 
που ορίζεται βάσει της καλύτερης 
διαθέσιμης τεχνολογίας, γιατί μόνο έτσι 
διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί επαρκές 
επίπεδο κεφαλαίων στις επιχειρήσεις για 
να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις 
για την αύξηση της απόδοσης·

Or. de
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Τροπολογία 217
Riitta Myller, Dorette Corbey + Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. προτείνει ποσοστώσεις ανάλογα με τη 
χώρα αντί για μια γενική τιμή για τον 
περιορισμό των έργων μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης/μηχανισμού κοινής 
εφαρμογής CDM/JI· απευθύνει έκκληση 
προς τη γραμματεία της Σύμβασης 
πλαισίου για τις κλιματικές μεταβολές να 
προτείνει στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για 
μετά το 2012 αυστηρότερα κριτήρια για 
την αδειοδότηση έργων CDM/JI·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 218
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. προτείνει ποσοστώσεις ανάλογα με τη 
χώρα αντί για μια γενική τιμή για τον 
περιορισμό των έργων μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης/μηχανισμού κοινής 
εφαρμογής CDM/JI· απευθύνει έκκληση 
προς τη γραμματεία της Σύμβασης 
πλαισίου για τις κλιματικές μεταβολές να 
προτείνει στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για
μετά το 2012 αυστηρότερα κριτήρια για 
την αδειοδότηση έργων CDM/JI· 

72. απευθύνει έκκληση προς τη 
γραμματεία της Σύμβασης πλαισίου για τις 
κλιματικές μεταβολές να απλουστεύσει τις 
πολύπλοκες μεθόδους ελέγχου των έργων 
μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης/μηχανισμού κοινής εφαρμογής 
CDM/JI και να επιτρέψει ειδικά για 
μικρότερα έργα μια διαδικασία 
κοινοποίησης·

Or. de
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Τροπολογία 219
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. προτείνει ποσοστώσεις ανάλογα με τη 
χώρα αντί για μια γενική τιμή για τον 
περιορισμό των έργων μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης/μηχανισμού κοινής 
εφαρμογής CDM/JI· απευθύνει έκκληση 
προς τη γραμματεία της Σύμβασης 
πλαισίου για τις κλιματικές μεταβολές να 
προτείνει στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για 
μετά το 2012 αυστηρότερα κριτήρια για 
την αδειοδότηση έργων CDM/JI·

72. προτείνει, για τον περιορισμό των 
έργων μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης/μηχανισμού κοινής εφαρμογής 
CDM/JI από την αντικατάσταση της
εγχώριας δράσης, αντί να επιτραπεί στα 
έργα μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης να 
αντισταθμίσουν τις εγχώριες προσπάθειες 
μείωσης, να επιβληθούν ποσοστώσεις 
ανάλογα με τη χώρα για τα κράτη μέλη 
που συμβάλουν στη μείωση των 
εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες· 
απευθύνει έκκληση προς τη γραμματεία 
της Σύμβασης πλαισίου για τις κλιματικές 
μεταβολές να προτείνει στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για 
μετά το 2012 αυστηρότερα κριτήρια για 
την αδειοδότηση έργων CDM/JI·

Or. en

Τροπολογία 220
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. προτείνει ποσοστώσεις ανάλογα με τη 
χώρα αντί για μια γενική τιμή για τον 
περιορισμό των έργων μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης/μηχανισμού κοινής 
εφαρμογής CDM/JI· απευθύνει έκκληση 
προς τη γραμματεία της Σύμβασης 
πλαισίου για τις κλιματικές μεταβολές να 
προτείνει στο πλαίσιο των 

72. προτείνει ποσοστώσεις ανάλογα με τη 
χώρα αντί για μια γενική τιμή για τον 
περιορισμό των έργων μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης/μηχανισμού κοινής 
εφαρμογής CDM/JI· απευθύνει έκκληση 
προς τη γραμματεία της Σύμβασης 
πλαισίου για τις κλιματικές μεταβολές να 
προτείνει στο πλαίσιο των 
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διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για 
μετά το 2012 αυστηρότερα κριτήρια για 
την αδειοδότηση έργων CDM/JI·

διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για 
μετά το 2012 αυστηρότερα κριτήρια για 
την αδειοδότηση έργων CDM/JI υψηλής 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 221
Elisa Ferreira, Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. προτείνει στην Επιτροπή να 
ακολουθήσει μια διευρυμένη προσέγγιση 
στη συζήτηση για την αύξηση της 
απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων και 
συστημάτων κίνησης των βιομηχανικών 
συσκευών, όπου θα λαμβάνεται υπόψη 
και το τεχνολογικό δυναμικό όπως οι 
ρυθμιζόμενες ταχύτητες του κινητήρα ως 
ενδεχόμενο κριτήριο οικολογικού 
σχεδιασμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 222
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73a. τονίζει ότι η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας ανά τομέα πρέπει να συνεχίσει
τις σοβαρές προσπάθειες μείωσης των
εκπομπών στο εσωτερικό των τομέων, 
παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να
μετακυλήσει όλα τα έξοδα
πλειστηριασμού στους πελάτες της·
επιπλέον, κάθε μετακύλιση των εξόδων
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θα πρέπει να αξιολογείται και να
αναλύεται, ιδίως όσον αφορά τις 
πληθωριστικές πιέσεις στο εσωτερικό της 
ΕΕ, τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιδράσεις στα νοικοκυριά μεσαίου και 
χαμηλότερου εισοδήματος και τις 
έμμεσες επιδράσεις στα συνολικά έξοδα 
για τους χρήστες ενέργειας στους 
οικονομικούς τομείς· εκτιμά ότι οι αρχές 
ανταγωνισμού πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
αυστηρές με τη ρύθμιση των 
καταχρήσεων της ισχύος στην αγορά 
μέσω υπερβολικών ή/και μη 
ισορροπημένων αυξήσεων των τιμών
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 223
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73a. εφιστά την προσοχή στα
επιστημονικά στοιχεία που
καταδεικνύουν ότι οι κλιματικές αλλαγές
σε περιφερειακό επίπεδο συμβαίνουν σε
όλες τις ηπείρους και στους
περισσότερους ωκεανούς ως αποτέλεσμα, 
μεταξύ άλλων, των παλαιών εκπομπών 
άνθρακα, αζώτου, θείου και 
αερολυμάτων από τις βιομηχανικές χώρες 
και άλλων ανθρωπογενών παραγόντων, 
όπως η υλοτόμηση των δασών, που έχουν
αρνητικές επιδράσεις σε πολλά φυσικά 
συστήματα·

Or. pl
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Τροπολογία 224
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73β. καλεί την επιστημονική κοινότητα
να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη
θεωρία που, επιπροσθέτως των
εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου
διοξειδίου του άνθρακα, θα λαμβάνει
υπόψη, μεταξύ άλλων, και τις επιδράσεις 
στην κλιματική αλλαγή της ηλιακής 
δραστηριότητας και των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα αερολυμάτων τόσο φυσικής 
προέλευσης (ηφαίστεια) όσο και 
ανθρώπινης (βιομηχανία, αυτοκίνητα και
αεροσκάφη)·

Or. pl

Τροπολογία 225
Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δέσμευση και αποθήκευση CO2 (CCS) διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 226
Riitta Myller, Dorette Corbey, Ευαγγελία Τζαμπάζη + Inés Ayala Sender, María 
Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. θεωρεί ότι ειδικά ενόψει της 122a. θεωρεί ότι ειδικά ενόψει της
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τεχνολογικής ουδετερότητας της 
κοινοτικής προσέγγισης, το θέμα της CCS 
πρέπει να συζητηθεί απροκατάληπτα·

τεχνολογικής ουδετερότητας της
κοινοτικής προσέγγισης, το θέμα της
περιβαλλοντικά ασφαλούς χρήσης της
CCS πρέπει να συζητηθεί απροκατάληπτα·
υποστηρίζει την προώθηση της διεθνούς
συνεργασίας με σκοπό την ενθάρρυνση 
της μεταφοράς της τεχνολογίας, ιδίως με 
εκείνες τις αναδυόμενες χώρες που 
εξακολουθούν να βασίζονται στον 
εγχώριο άνθρακα ως καύσιμο·

(Η παράγραφος 76 της πρότασης
ψηφίσματος μεταφέρθηκε εδώ σε 
τροποποιημένη μορφή)

Or. en

Τροπολογία 227
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. θεωρεί ότι ειδικά ενόψει της 
τεχνολογικής ουδετερότητας της 
κοινοτικής προσέγγισης, το θέμα της CCS 
πρέπει να συζητηθεί απροκατάληπτα·

74. θεωρεί ότι ειδικά ενόψει της 
τεχνολογικής ουδετερότητας της 
κοινοτικής προσέγγισης, το θέμα της CCS 
πρέπει να συζητηθεί απροκατάληπτα, αλλά 
η εφαρμογή της πρέπει να περιορισθεί σε 
μονάδες μετατροπής άνθρακα σε φυσικό 
αέριο, δεδομένου ότι και αυτές 
επιτρέπουν την επίτευξη μεγαλύτερης 
αποδοτικότητας και καλύτερου 
περιβαλλοντικού ελέγχου όσον αφορά την 
καύση·

Or. en
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Τροπολογία 228
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. θεωρεί ότι ειδικά ενόψει της 
τεχνολογικής ουδετερότητας της 
κοινοτικής προσέγγισης, το θέμα της CCS 
πρέπει να συζητηθεί απροκατάληπτα·

74. θεωρεί ότι ειδικά ενόψει της
τεχνολογικής ουδετερότητας της
κοινοτικής προσέγγισης, το θέμα της CCS
πρέπει να συζητηθεί εκτενώς και
απροκατάληπτα, με συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων μερών από τον ιδιωτικό 
και τον δημόσιο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 229
Riitta Myller, Dorette Corbey, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. θεωρεί ότι απαιτείται σημαντική 
οικονομική ενίσχυση μακροπρόθεσμης 
έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να 
αναπτυχθούν τεχνολογίες των επόμενων 
γενιών και να καταστεί δυνατή η 
απαιτούμενη αύξηση της κλίμακας 
εφαρμογής·

122β. θεωρεί ότι απαιτείται σημαντική 
οικονομική ενίσχυση μακροπρόθεσμης 
έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να 
αναπτυχθούν τεχνολογίες των επόμενων 
γενιών και να καταστεί δυνατή η 
απαιτούμενη αύξηση της κλίμακας 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 230
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. θεωρεί ότι απαιτείται σημαντική 75. θεωρεί ότι απαιτείται χρονικά 
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οικονομική ενίσχυση μακροπρόθεσμης 
έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να 
αναπτυχθούν τεχνολογίες των επόμενων 
γενιών και να καταστεί δυνατή η 
απαιτούμενη αύξηση της κλίμακας 
εφαρμογής·

περιορισμένη χρηματοδότηση των νέων 
συμμετεχόντων σε έργα επίδειξης
προκειμένου να αναπτυχθούν τεχνολογίες 
των επόμενων γενιών και να καταστεί 
δυνατή η απαιτούμενη αύξηση της 
κλίμακας εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 231
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. θεωρεί ότι απαιτείται σημαντική 
οικονομική ενίσχυση μακροπρόθεσμης 
έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να 
αναπτυχθούν τεχνολογίες των επόμενων 
γενιών και να καταστεί δυνατή η 
απαιτούμενη αύξηση της κλίμακας 
εφαρμογής·

75. θεωρεί ότι απαιτείται σημαντική 
οικονομική ενίσχυση από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ μακροπρόθεσμης 
έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να 
αναπτυχθούν τεχνολογίες των επόμενων 
γενιών και να καταστεί δυνατή η 
απαιτούμενη αύξηση της κλίμακας 
εφαρμογής·

Or. pl

Τροπολογία 232
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. καλεί τα μέλη της UNFCCC να 
αναγνωρίσουν τη CCS ως μεταφορά 
τεχνολογίας στο πλαίσιο των μηχανισμών 
καθαρής ανάπτυξης των συμφωνιών του 
Μαρακές για το πρωτόκολλο του Κιότο·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 233
Riitta Myller, Dorette Corbey, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. καλεί τα μέλη της UNFCCC να 
αναγνωρίσουν τη CCS ως μεταφορά 
τεχνολογίας στο πλαίσιο των μηχανισμών 
καθαρής ανάπτυξης των συμφωνιών του 
Μαρακές για το πρωτόκολλο του Κιότο·

122γ. καλεί τα μέλη της UNFCCC να 
αναγνωρίσουν τη CCS ως μεταφορά 
τεχνολογίας στο πλαίσιο των μηχανισμών 
καθαρής ανάπτυξης των συμφωνιών του 
Μαρακές για το πρωτόκολλο του Κιότο·

Or. en

Τροπολογία 234
Riitta Myller, Dorette Corbey, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
λάβουν στα σοβαρά τους ενδεχόμενους 
ενδοιασμούς ή τις ανησυχίες του 
πληθυσμού για την εφαρμογή της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 – και να 
μην αρνούνται τις υφιστάμενες δυσκολίες·

122δ. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
λάβουν στα σοβαρά τους ενδεχόμενους 
ενδοιασμούς ή τις ανησυχίες του 
πληθυσμού για την εφαρμογή της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 – και να 
μην αρνούνται τις υφιστάμενες δυσκολίες·

Or. en

Τροπολογία 235
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
λάβουν στα σοβαρά τους ενδεχόμενους 

78. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αντιδράσουν στους ενδεχόμενους 
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ενδοιασμούς ή τις ανησυχίες του 
πληθυσμού για την εφαρμογή της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 και να 
μην αρνούνται τις υφιστάμενες 
δυσκολίες·

ενδοιασμούς ή τις ανησυχίες του 
πληθυσμού για την εφαρμογή της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 με 
ερευνητικές και ενημερωτικές δράσεις·

Or. de

Τροπολογία 236
Riitta Myller, Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
απροκατάληπτα την σαφή συμπερίληψη 
της γεωργίας σε μία μελλοντική 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για το 
κλίμα και την επεξεργασία δεσμευτικών
στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στον τομέα αυτόν με πλήρη 
εκμετάλλευση όλου του ήδη υφιστάμενου 
δυναμικού·

79. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
απροκατάληπτα την σαφή συμπερίληψη 
της γεωργίας σε μία μελλοντική 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για το 
κλίμα και την επεξεργασία στόχων 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στον τομέα αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 237
Dan Jørgensen, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
απροκατάληπτα την σαφή συμπερίληψη 
της γεωργίας σε μία μελλοντική 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για το 
κλίμα και την επεξεργασία δεσμευτικών 
στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου στον τομέα αυτόν με πλήρη 
εκμετάλλευση όλου του ήδη υφιστάμενου 

79. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
απροκατάληπτα την σαφή συμπερίληψη 
της γεωργίας σε μία μελλοντική 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για το 
κλίμα και την επεξεργασία δεσμευτικών 
στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του 
μεθανίου και του πρωτοξειδίου του 
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δυναμικού· αζώτου, στον τομέα αυτόν με πλήρη 
εκμετάλλευση όλου του ήδη υφιστάμενου 
δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 238
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
απροκατάληπτα την σαφή συμπερίληψη 
της γεωργίας σε μία μελλοντική 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για το 
κλίμα και την επεξεργασία δεσμευτικών 
στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στον τομέα αυτόν με πλήρη 
εκμετάλλευση όλου του ήδη υφιστάμενου 
δυναμικού·

79. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
απροκατάληπτα την σαφή συμπερίληψη 
της γεωργίας σε μία μελλοντική 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για το 
κλίμα και την επεξεργασία δεσμευτικών 
στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στον τομέα αυτόν με πλήρη 
εκμετάλλευση όλου του ήδη υφιστάμενου 
δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη τη 
δέσμευση του CO2 και την αποβολή O2
μέσω της φωτοσύνθεσης των 
καλλιεργούμενων φυτών·

Or. de

Τροπολογία 239
Riitta Myller, Dorette Corbey, Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79a. καλεί την Επιτροπή να συνδράμει 
τον γεωργικό τομέα, όποτε οι γεωργικές
δραστηριότητες πλήττονται εξαιτίας
ακραίων καιρικών συνθηκών και να 
παρέχει βοήθεια για τις περιοχές εκείνες
για τις οποίες προβλέπεται υψηλός
κίνδυνος απώλειας εσόδων από τη 
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γεωργία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
(για παράδειγμα, περιοχές που 
απειλούνται από ερημοποίηση λόγω 
έλλειψης νερού, κτλ.)·

Or. en

Τροπολογία 240
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
κατά πόσον στις επιστημονικές βάσεις 
κατάρτισης των ισολογισμών για τα αέρια 
του θερμοκηπίου περιλαμβάνεται η 
δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα σε 
γεωργικές πρώτες ύλες· 

Or. de

Τροπολογία 241
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81α. συνηγορεί υπέρ προαιρετικής 
δέσμευσης της γεωργίας και της 
βιομηχανίας παραγωγής ζωοτροφών να 
λάβουν περιβαλλοντικά μέτρα για τη 
βελτιστοποίηση της καλλιέργειας και της 
ζωικής παραγωγής· 

Or. de
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Τροπολογία 242
Michl Ebner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. συνιστά τη διεξαγωγή οικονομικών 
αναλύσεων σχετικά με την οικονομική 
απόδοση ορισμένων περιφερειακών 
μεθόδων καλλιέργειας με κλιματικές 
συνθήκες που έχουν αλλάξει, προκειμένου 
να καταδειχθούν οι δυνατότητες 
προσαρμογής και να διευκολυνθεί η 
αλλαγή της διαχείρισης γης προς την 
καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών 
φυτών·

82. συνιστά τη διεξαγωγή οικονομικών 
αναλύσεων σχετικά με την οικονομική 
απόδοση ορισμένων περιφερειακών 
μεθόδων καλλιέργειας με κλιματικές 
συνθήκες που έχουν αλλάξει, προκειμένου 
να καταδειχθούν οι δυνατότητες 
προσαρμογής και να διευκολυνθεί η 
αλλαγή της διαχείρισης γης προς την 
καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών 
φυτών, στο μέτρο που το επιτρέπουν τα 
γεωγραφικά δεδομένα·

Or. de

Τροπολογία 243
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83 ζητεί να εντατικοποιηθεί η έρευνα και 
η ανάπτυξη βιοτεχνολογιών για την 
παραγωγή σπόρων σποράς και φυτών, 
την «πράσινη» γονιδιακή τεχνολογία και 
τη φυτοπροστασία προκειμένου να 
εφαρμοστεί μια γεωργική πολιτική 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 244
Riitta Myller, Dorette Corbey, Κατερίνα Μπατζελή, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. ζητεί να εντατικοποιηθεί η έρευνα και 
η ανάπτυξη βιοτεχνολογιών για την 
παραγωγή σπόρων σποράς και φυτών, την 
«πράσινη» γονιδιακή τεχνολογία και τη 
φυτοπροστασία προκειμένου να 
εφαρμοστεί μια γεωργική πολιτική 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

83. ζητεί να εντατικοποιηθεί η έρευνα και
η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βιοτεχνολογίας, για την παραγωγή σπόρων
σποράς και φυτών, την «πράσινη» 
γονιδιακή τεχνολογία και τη
φυτοπροστασία προκειμένου να
εφαρμοστεί μια γεωργική πολιτική
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·
ζητεί επίσης η χρηματοδότηση για την 
έρευνα και την ανάπτυξη ·να αναπτύξει 
νέες και φιλικότερες προς το περιβάλλον 
μεθόδους καλλιέργειας και διαχείρισης 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να 
χρηματοδοτήσει την πιλοτική εφαρμογή 
τους, που θα πρέπει να περιλαμβάνει 
σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
τόσο για τους νέους όσο και τους 
υπάρχοντες γεωργούς, με σκοπό να 
βοηθήσει στην προσαρμογή της γεωργίας 
στην κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 245
Johannes Blokland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. ζητεί να εντατικοποιηθεί η έρευνα και 
η ανάπτυξη βιοτεχνολογιών για την 
παραγωγή σπόρων σποράς και φυτών, την 
«πράσινη» γονιδιακή τεχνολογία και τη 
φυτοπροστασία προκειμένου να 
εφαρμοστεί μια γεωργική πολιτική 

83. ζητεί να εντατικοποιηθεί η έρευνα των
βιοτεχνολογιών για την παραγωγή σπόρων 
σποράς και φυτών, την «πράσινη» 
γονιδιακή τεχνολογία και τη 
φυτοπροστασία προκειμένου να 
εφαρμοστεί μια γεωργική πολιτική 
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αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής· αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

Or. nl

Τροπολογία 246
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84. θεωρεί ότι μια γεωργική πρακτική που 
λαμβάνει υπόψη το κλίμα απαιτεί τη 
μετάδοση νέων γνώσεων διαχείρισης του 
εδάφους και ότι η επαγγελματική 
κατάρτιση των νέων αγροτών πρέπει να 
επιλαμβάνεται των επιπτώσεων της 
αλλαγής του κλίματος και του αντικτύπου 
της γεωργικής παραγωγής στο κλίμα·

84. θεωρεί ότι μια γεωργική πρακτική που 
λαμβάνει υπόψη το κλίμα απαιτεί τη 
μετάδοση νέων γνώσεων διαχείρισης του 
εδάφους και υδάτων, και ότι η 
επαγγελματική κατάρτιση των νέων 
αγροτών πρέπει να επιλαμβάνεται των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και 
του αντικτύπου της γεωργικής παραγωγής 
στο κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 247
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84a. εκτιμά ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η
μετάβαση από την εντατική κτηνοτροφία
σε εκτενή βιώσιμα συστήματα, δεδομένου 
ότι τα συστήματα αυτά απαιτούν 
χαμηλότερη χρήση δημητριακών και 
σόγιας ως ζωοτροφών και περιλαμβάνουν 
έτσι μικρότερες ενεργειακές ανάγκες και 
εκπομπές·

Or. en
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Τροπολογία 248
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84a. αναγνωρίζει ότι η καλλιέργεια
δημητριακών και σόγιας για ζωοτροφές
ευθύνεται για σημαντικό βαθμό
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· είναι 
της άποψης ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
μετάβαση από τη βιομηχανοποιημένη 
κτηνοτροφία σε εγγύτερα προς το φυσικό 
πρότυπα συστήματα εκτροφής,
δεδομένου ότι αυτά απαιτούν μικρότερη 
χρήση δημητριακών και σόγιας και έχουν 
σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 249
Jens Holm, Roberto Musacchio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84a. εκφράζει ανησυχία διότι αυξανόμενο
τμήμα των πόρων του πλανήτη
χρησιμοποιείται για την κτηνοτροφία·
υπενθυμίζει την έκθεση του Οργανισμού 
Επισιτισμού και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Livestock’s
Long Shadow» του Νοεμβρίου του 2006, 
όπου εκτιμάται ότι η βιομηχανία κρέατος 
και η κτηνοτροφία συμβάλλουν σε 
ποσοστό 18% στον συνολικό αριθμό 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
παγκοσμίως· τονίζει την ανάγκη μείωσης 
της κατανάλωσης κρέατος·

Or. en
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Τροπολογία 250
Jens Holm, Roberto Musacchio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. ζητεί να επανεξεταστούν και 
ενδεχομένως να βελτιωθούν οι μερίδες 
ζωοτροφών στον τομέα της παραγωγής 
γάλακτος και κρέατος προκειμένου να 
σημειωθεί μείωση της παραγωγής 
μεθανίου στη μεγάλη κοιλία των 
μηρυκαστικών χωρίς να περιοριστεί η 
παραγωγή·

85. ζητεί να επανεξεταστούν και
ενδεχομένως να βελτιωθούν οι μερίδες
ζωοτροφών στον τομέα της παραγωγής
γάλακτος και κρέατος προκειμένου να
σημειωθεί μείωση της παραγωγής
μεθανίου στη μεγάλη κοιλία των
μηρυκαστικών, μειώνοντας παράλληλα 
την κατανάλωση κρέατος, η οποία 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας 
των Ηνωμένων Εθνών, αναμένεται να 
διπλασιασθεί ως το 2050· εκτιμά ότι οι 
πολίτες πρέπει να ενημερωθούν σχετικά 
με το ότι η μείωση της παραγωγής και 
κατανάλωσης κρέατος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων θα μειώσει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
καθώς και τους κινδύνους εμφάνισης 
ορισμένων μορφών καρκίνου, 
καρδιοπαθειών και παχυσαρκίας·

Or. en

Τροπολογία 251
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. ζητεί να επανεξεταστούν και 
ενδεχομένως να βελτιωθούν οι μερίδες 
ζωοτροφών στον τομέα της παραγωγής 
γάλακτος και κρέατος προκειμένου να 
σημειωθεί μείωση της παραγωγής 

85. ζητεί να μειωθούν μέσω της παροχής 
τροφής και της εκτροφής ανάλογα με τις 
ανάγκες οι εκπομπές μεθανίου στον τομέα 
της παραγωγής γάλακτος και κρέατος σε 
συνάρτηση με τα παραγόμενα τρόφιμα· 
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μεθανίου στη μεγάλη κοιλία των 
μηρυκαστικών χωρίς να περιοριστεί η 
παραγωγή·

ζητεί να εφαρμοστούν προαιρετικά και 
ανάλογα μέτρα ενόψει των στόχων για το 
κλίμα που μπορούν πραγματικά να 
επιτευχθούν με τον τρόπο αυτόν· 

Or. de

Τροπολογία 252
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. ζητεί να επανεξεταστούν και 
ενδεχομένως να βελτιωθούν οι μερίδες 
ζωοτροφών στον τομέα της παραγωγής 
γάλακτος και κρέατος προκειμένου να 
σημειωθεί μείωση της παραγωγής 
μεθανίου στη μεγάλη κοιλία των 
μηρυκαστικών χωρίς να περιοριστεί η 
παραγωγή·

85. ζητεί να επανεξεταστούν και 
ενδεχομένως να βελτιωθούν οι μερίδες 
ζωοτροφών στον τομέα της παραγωγής 
γάλακτος και κρέατος προκειμένου να 
σημειωθεί μείωση της παραγωγής 
μεθανίου στη μεγάλη κοιλία των 
μηρυκαστικών χωρίς να περιοριστεί η 
παραγωγή· ωστόσο, εκτιμά ότι οι αλλαγές 
στη διατροφή δεν πρέπει να εφαρμοσθούν 
εάν υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν
ανεπιθύμητες επιδράσεις στην υγεία και 
την ευημερία των εν λόγω ζώων·

Or. en

Τροπολογία 253
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  85a. ζητεί τυχόν μέτρα μείωσης των
εκπομπών στον τομέα της κτηνοτροφίας
να υπόκεινται σε αξιολόγηση των
επιδράσεων στην υγεία και την ευημερία
των ζώων και να μην εφαρμοσθούν εάν 
περιλαμβάνουν ανεπιθύμητες επιδράσεις 
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για τα εν λόγω ζώα·

Or. en

Τροπολογία 254
Johannes Blokland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 86

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

86. θεωρεί ότι η επέκταση των 
εγκαταστάσεων βιοαερίου για την 
παραγωγή ενέργειας από την επεξεργασία 
κοπριάς αποτελεί μια οικονομικά και 
περιβαλλοντικά εύλογη συνεισφορά στη 
μείωση των εκπομπών μεθανίου της 
κτηνοτροφίας·

86. θεωρεί ότι η επέκταση των 
εγκαταστάσεων βιοαερίου για την 
παραγωγή ενέργειας από την επεξεργασία 
κοπριάς αποτελεί μια οικονομικά και 
περιβαλλοντικά εύλογη συνεισφορά στη 
μείωση των εκπομπών μεθανίου της 
κτηνοτροφίας·

Or. nl

Τροπολογία 255
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 87

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

87. θεωρεί ότι μια μελλοντική ευρωπαϊκή 
πολιτική για το κλίμα πρέπει να έχει ως 
στόχο τόσο τη διατήρηση των τροπικών 
δασών και των αρκτικών δασών που έχουν 
απομείνει όσο και τη φροντίδα και 
αναδάσωση των ευρωπαϊκών δασών·

87. θεωρεί ότι μια μελλοντική ευρωπαϊκή 
πολιτική για το κλίμα πρέπει να έχει ως 
στόχο τόσο τη διατήρηση των τροπικών 
δασών και των αρκτικών δασών που έχουν 
απομείνει όσο και τη φροντίδα και 
αναδάσωση των ευρωπαϊκών δασών·
επισημαίνει ότι οι ζώνες δασοπροστασίας 
γύρω από μεγάλες αστικές περιοχές και 
βιομηχανικά μέτρα μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο·

Or. pl
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Τροπολογία 256
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 87 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

87a. εκτιμά ότι πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός διεθνούς
ταμείου για τις αναπτυσσόμενες χώρες
που θα προορίζεται για τη δενδροφύτευση 
σε περιοχές με μη χρησιμοποιούμενο 
έδαφος·

Or. en

Τροπολογία 257
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 87 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

87a. εκτιμά ότι πρέπει να εξετασθεί το
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός διεθνούς
ταμείου για τη δενδροφύτευση σε 
περιοχές με μη χρησιμοποιούμενο 
έδαφος·

Or. en

Τροπολογία 258
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 88

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

88. θεωρεί ότι για μια πραγματική μείωση 
των εκπομπών με την αποτροπή της 
καταστροφής των δασών θα πρέπει να 
δημιουργηθεί μέσω της UNFCCC ένα 

88. θεωρεί ότι για μια πραγματική μείωση 
των εκπομπών με την αποτροπή της 
καταστροφής των δασών θα πρέπει να 
δημιουργηθεί μέσω της UNFCCC ένα 
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βιώσιμο πρότυπο αντιστάθμισης στη 
δασοκομία και ζητεί να δημιουργηθεί ένα 
σαφές οικονομικό κίνητρο για τη μόνιμη 
διατήρηση των τροπικών δασών και των 
μεγάλων δασικών εκτάσεων μέσω της 
αειφόρου αξιοποίησής τους, ενώ σε αυτό 
το πλαίσιο η χρησιμότητα πρέπει να 
μετράται πολύ περισσότερο με βάση τις 
«περιβαλλοντικές υπηρεσίες» και τις 
κοινωνικές λειτουργίες που επιτελούνται 
συνολικά·

βιώσιμο πρότυπο αντιστάθμισης στη 
δασοκομία και ζητεί να δημιουργηθεί ένα 
σαφές οικονομικό κίνητρο για τη μόνιμη 
διατήρηση των δασικών εκτάσεων μέσω 
της αειφόρου αξιοποίησής τους, ενώ σε 
αυτό το πλαίσιο η χρησιμότητα πρέπει να 
μετράται πολύ περισσότερο με βάση τις 
«περιβαλλοντικές υπηρεσίες» και τις 
κοινωνικές λειτουργίες που επιτελούνται 
συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 259
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89. θεωρεί ότι ένα πρότυπο 
αντιστάθμισης θα έπρεπε να 
περιλαμβάνει σε κάποιο βαθμό έργα του 
μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM)·
ζητεί να δοθούν στο πλαίσιο μιας 
παγκόσμιας αγοράς CO2 ιδίως σε όλες τις 
χώρες που διαθέτουν ακόμα μεγάλες 
φυσικές δασικές εκτάσεις οικονομικά 
κίνητρα για να διατηρήσουν πραγματικά 
την εμπορική αξία των δασών· προτείνει 
να εξεταστεί εάν είναι εδώ λογική η 
επικέντρωση αποκλειστικά και μόνο στα 
τροπικά δάση·

89. ζητεί να δοθούν στο πλαίσιο μιας 
παγκόσμιας αγοράς CO2 ιδίως σε όλες τις 
χώρες που διαθέτουν ακόμα μεγάλες 
φυσικές δασικές εκτάσεις οικονομικά 
κίνητρα για να τις διατηρήσουν 
πραγματικά· προτείνει να εξεταστεί εάν 
είναι εδώ λογική η επικέντρωση 
αποκλειστικά και μόνο στα τροπικά δάση·

Or. en

Τροπολογία 260
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89



PE414.131v01-00 30/91 AM\746192EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89. θεωρεί ότι ένα πρότυπο αντιστάθμισης 
θα έπρεπε να περιλαμβάνει σε κάποιο 
βαθμό έργα του μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης (CDM)· ζητεί να δοθούν στο 
πλαίσιο μιας παγκόσμιας αγοράς CO2 ιδίως 
σε όλες τις χώρες που διαθέτουν ακόμα 
μεγάλες φυσικές δασικές εκτάσεις 
οικονομικά κίνητρα για να διατηρήσουν 
πραγματικά την εμπορική αξία των 
δασών· προτείνει να εξεταστεί εάν είναι 
εδώ λογική η επικέντρωση αποκλειστικά 
και μόνο στα τροπικά δάση·

89. θεωρεί ότι ένα πρότυπο αντιστάθμισης 
θα έπρεπε να περιλαμβάνει σε κάποιο 
βαθμό έργα του μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης (CDM)· ζητεί να δοθούν στο 
πλαίσιο μιας παγκόσμιας αγοράς CO2 ιδίως 
σε όλες τις χώρες που διαθέτουν ακόμα 
μεγάλες φυσικές δασικές εκτάσεις 
οικονομικά κίνητρα για να τις
διατηρήσουν πραγματικά αναγνωρίζοντας 
τον άνθρακα που συγκεντρώνεται κάθε 
χρόνο σε ένα αυστηρά προστατευόμενο 
δάσος·

Or. en

Τροπολογία 261
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89. θεωρεί ότι ένα πρότυπο αντιστάθμισης 
θα έπρεπε να περιλαμβάνει σε κάποιο 
βαθμό έργα του μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης (CDM)· ζητεί να δοθούν στο 
πλαίσιο μιας παγκόσμιας αγοράς CO2 ιδίως 
σε όλες τις χώρες που διαθέτουν ακόμα 
μεγάλες φυσικές δασικές εκτάσεις 
οικονομικά κίνητρα για να διατηρήσουν 
πραγματικά την εμπορική αξία των δασών· 
προτείνει να εξεταστεί εάν είναι εδώ 
λογική η επικέντρωση αποκλειστικά και 
μόνο στα τροπικά δάση·

89. θεωρεί ότι ένα πρότυπο αντιστάθμισης 
θα έπρεπε να περιλαμβάνει σε κάποιο 
βαθμό, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας 
αγοράς CO2 τις χώρες εκείνες που 
διαθέτουν ακόμα μεγάλες φυσικές δασικές 
εκτάσεις για να μπορέσουν να
διατηρήσουν πραγματικά την αξία τους· 
προτείνει να εξεταστεί εάν είναι εδώ 
λογική η επικέντρωση αποκλειστικά και 
μόνο στα τροπικά δάση·

Or. en
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Τροπολογία 262
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 90

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

90. καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει σε 
συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα 
δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης 
και την απαραίτητη υποδομή για τη μόνιμη 
διατήρηση ειδικά των τροπικών δασών· 
συνιστά να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο 
ταμείο υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας 
Τράπεζας για τη δημιουργία των 
συστημάτων παρακολούθησης·

90. καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει σε 
συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα 
εναέρια και δορυφορικά συστήματα 
παρακολούθησης και την απαραίτητη 
υποδομή για τη μόνιμη διατήρηση ειδικά 
των τροπικών δασών· συνιστά να 
δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο ταμείο υπό 
την αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας για 
τη δημιουργία των συστημάτων 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 263
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92. επισημαίνει ακόμα σε αυτό το πλαίσιο 
ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη 
αναγνώριση ενδεχομένων προσβολών των 
ευρωπαϊκών δασών από παράσιτα μέσω 
προγραμμάτων παρακολούθησης για να 
μπορούν να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα για 
την προστασία του δάσους·

92. επισημαίνει ακόμα σε αυτό το πλαίσιο 
ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη 
αναγνώριση ενδεχομένων προσβολών των 
ευρωπαϊκών δασών από παράσιτα μέσω 
προγραμμάτων παρακολούθησης και η 
δημιουργία επιστημονικών προτύπων
κινδύνου όσον αφορά τις δασώδεις 
περιοχές που απειλούνται από καύσωνες, 
δασικές πυρκαγιές και ξηρασία, για να 
μπορούν να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα για 
την προστασία του δάσους·

Or. en
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Τροπολογία 264
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92α. θεωρεί ότι πρέπει να προαχθούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα με 
τη διατήρηση και αύξηση των εγχωρίων 
ποικιλιών δασών και η δοκιμή και ο 
πολλαπλασιασμός ειδών δέντρων από 
ξένες χώρες που μπορούν να 
ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις 
της αλλαγής του κλίματος· 

Or. de

Τροπολογία 265
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 93

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

93. θεωρεί ότι οι εθνικοί κατάλογοι δασών 
των κρατών μελών είναι σημαντική πηγή 
πληροφοριών για την ανάλυση της γενικής 
κατάστασης των ευρωπαϊκών δασών και 
της σημασίας τους ως χώρων 
απορρόφησης CO2· καλεί την Επιτροπή να 
πιέσει τα κράτη να συγκεντρώσουν και να 
αξιολογήσουν τα ανάλογα στοιχεία·

93. θεωρεί ότι οι εθνικοί κατάλογοι δασών
των κρατών μελών είναι σημαντική πηγή
πληροφοριών για την ανάλυση της γενικής
κατάστασης των ευρωπαϊκών δασών και
της σημασίας τους ως χώρων
απορρόφησης CO2· καλεί την Επιτροπή να
πιέσει τα κράτη όχι μόνο να
συγκεντρώσουν και να αξιολογήσουν τα
ανάλογα στοιχεία αλλά και να
εκμεταλλευτούν τις υπάρχουσες βέλτιστες
πρακτικές των κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 266
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 93 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

93a. σημειώνει ότι, βάσει των
χαρακτηριστικών του κύκλου ζωής του, 
το ξύλο αποτελεί οικολογικότερη επιλογή
για τον κατασκευαστικό τομέα από τον
χάλυβα και το σκυρόδεμα, δεδομένου ότι
δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα,
απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια για την 
παραγωγή του σε σχέση με τις 
εναλλακτικές επιλογές, και τα 
υποπροϊόντα του μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·
σημειώνει περαιτέρω ότι η χρήση ξύλου 
ως κατασκευαστικό υλικό θα βοηθήσει
στη μόνιμη αφαίρεση από τον κύκλο του 
άνθρακα των εκπομπών άνθρακα και θα 
αντικαταστήσει τα υλικά υψηλής έντασης 
ενέργειας, όπως το σκυρόδεμα·

Or. en

Τροπολογία 267
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 93 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  93β. τονίζει ότι η βιώσιμη διαχείριση των
δασών, η οποία χρησιμοποιεί πολύ ευρείς
κοινωνικούς, οικονομικούς και
περιβαλλοντικούς στόχους, πρέπει να
υλοποιηθεί στην ΕΕ· σημειώνει ότι η
βιώσιμη διαχείριση των δασών στοχεύει
μακροπρόθεσμα στην αύξηση του
δασικού αποθέματος άνθρακα· σημειώνει 
περαιτέρω ότι τα νεαρά, αναπτυσσόμενα 
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και καλά διαχειριζόμενα δάση αποτελούν 
καλούς παράγοντες δέσμευσης άνθρακα 
και ως εκ τούτου εκτιμά ότι όπου 
πραγματοποιείται υλοτόμηση των δασών 
πρέπει να γίνεται δενδροφύτευση για την 
αντικατάσταση των δέντρων που 
υλοτομήθηκαν· εκτιμά ότι, ταυτόχρονα, 
πρέπει να προστατεύονται περισσότερα 
παλαιά δάση, διότι διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 268
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 94

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

94. συνιστά την επέκταση της 
επιστημονικής ενασχόλησης με τα εδάφη 
και της παρακολούθησης της κατάστασής 
τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αντιμετώπιση της διάβρωσης και της 
απώλειας αξιοποιήσιμων εκτάσεων·

94. συνιστά την επέκταση της 
επιστημονικής ενασχόλησης με τα εδάφη 
και της παρακολούθησης της κατάστασής 
τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αντιμετώπιση της διάβρωσης και της 
απώλειας αξιοποιήσιμων εκτάσεων και
βιοποιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 269
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 94 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

94a. ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει
την κοινή θέση του σχετικά με την οδηγία
πλαίσιο για την προστασία του εδάφους
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα γνήσιο 
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κοινοτικό μέσο για την καταπολέμηση 
των συνεπειών της αποψίλωσης των 
δασών, της διάβρωσης του εδάφους και 
της ερημοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 270
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
μια πολιτική προστασίας των εδαφών 
μέσω καταλλήλων μεθόδων καλλιέργειας, 
η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη σημασία 
των οργανικών ουσιών του εδάφους για τη 
γονιμότητά του, τη δυνατότητά του για 
αποθήκευση νερού και την ικανότητά του 
να λειτουργεί ως αποθήκη άνθρακα·

95. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή
να καθιερώσουν μια πολιτική προστασίας 
των εδαφών μέσω καταλλήλων μεθόδων 
καλλιέργειας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
τη σημασία των οργανικών ουσιών του 
εδάφους για τη γονιμότητά του, τη 
δυνατότητά του για αποθήκευση νερού και 
την ικανότητά του να λειτουργεί ως 
αποθήκη άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 271
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
μια πολιτική προστασίας των εδαφών 
μέσω καταλλήλων μεθόδων καλλιέργειας, 
η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη σημασία 
των οργανικών ουσιών του εδάφους για τη 
γονιμότητά του, τη δυνατότητά του για 
αποθήκευση νερού και την ικανότητά του 
να λειτουργεί ως αποθήκη άνθρακα·

95. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
μια πολιτική προστασίας των εδαφών 
μέσω καταλλήλων μεθόδων καλλιέργειας, 
η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη σημασία 
των οργανικών ουσιών του εδάφους για τη 
γονιμότητά του, τη δυνατότητά του για 
αποθήκευση νερού και την ικανότητά του 
να λειτουργεί ως αποθήκη άνθρακα·
τονίζει ότι η προστασία και η ανάμιξη 
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βιοξυλάνθρακα στο έδαφος αποτελεί 
μέθοδο που γεννά ελπίδες για τη 
δυνατότητα απομάκρυνσης του άνθρακα 
από την ατμόσφαιρα και συνιστά την 
προώθηση των πολιτικών που 
ενθαρρύνουν τέτοιου είδους πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 272
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 96

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

96. επισημαίνει σε συνάρτηση με αυτό τη 
σημασία της προσέγγισης με βάση το 
οικοσύστημα για την αποφυγή και τον 
περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους, 
της δημιουργίας στέπας, της απερήμωσης, 
της εισβολής ξένων ειδών και των 
πυρκαγιών·

96. επισημαίνει σε συνάρτηση με αυτό τη 
σημασία της προσέγγισης με βάση το 
οικοσύστημα για την αποφυγή και τον 
περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους, 
της καταστροφής του μόνιμου 
στρώματος πάγου (περμαφρόστ), της 
δημιουργίας στέπας, της απερήμωσης, της 
εισβολής ξένων ειδών και των πυρκαγιών·

Or. en

Τροπολογία 273
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 96 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

96a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα
διπλά οφέλη της μετατροπής της
λιγνοκυτταρούχου βιομάζας σε
ξυλάνθρακα: αυτό θα επιτρέψει την
ανάκτηση ενέργειας και την κατανομή
του ξυλάνθρακα στο έδαφος, όπου
βελτιώνει τη γονιμότητα μέσω δέσμευσης 
των υδάτων κατά τη διάρκεια των 
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καθιζήσεων του εδάφους και αργής
απελευθέρωσής του, καθώς και μέσω της 
φιλοξενίας μικροχλωρίδας του εδάφους·
σημειώνει ότι η διάρκεια ζωής του είναι
τουλάχιστον μερικές χιλιάδες χρόνια και
θα μπορούσε να θεωρηθεί διπλή 
δέσμευση διότι σημαίνει ότι ο άνθρακας 
αφαιρείται από την ατμόσφαιρα·

Or. en

Τροπολογία 274
Dan Jørgensen, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Riitta Myller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 97

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

97. θεωρεί ότι ένας στρατηγικός 
σχεδιασμός και μια ολοκληρωμένη 
διαχείριση των υδάτων που θα ξεκινά από 
τη σημερινή και τη μελλοντική ανάγκη σε 
νερό είναι ο βασικός παράγοντας για μια 
επιτυχημένη αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στα 
διαθέσιμα αποθέματα ύδατος·

97. θεωρεί ότι ένας στρατηγικός 
σχεδιασμός και οι ολοκληρωμένοι 
υδάτινοι πόροι που θα ξεκινούν από τα 
μέτρα εφοδιασμού και την ιεραρχία των 
χρήσεων των υδάτων είναι ο βασικός 
παράγοντας για μια επιτυχημένη 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
αλλαγής του κλίματος στη διαθεσιμότητα 
και την ποικιλία των αποθεμάτων ύδατος·

Or. en

Τροπολογία 275
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 97

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

97. θεωρεί ότι ένας στρατηγικός 
σχεδιασμός και μια ολοκληρωμένη 
διαχείριση των υδάτων που θα ξεκινά από 
τη σημερινή και τη μελλοντική ανάγκη σε 
νερό είναι ο βασικός παράγοντας για μια 

97. θεωρεί ότι ένας στρατηγικός 
σχεδιασμός και μια ολοκληρωμένη 
διαχείριση των υδάτων που θα ξεκινά από 
τη σημερινή και τη μελλοντική ανάγκη σε 
νερό είναι ο βασικός παράγοντας για μια 
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επιτυχημένη αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στα 
διαθέσιμα αποθέματα ύδατος·

επιτυχημένη αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στα 
διαθέσιμα αποθέματα ύδατος·
λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη 
ένταση των βροχοπτώσεων, ζητεί τη 
γενικευμένη φροντίδα του εδάφους που 
θα στοχεύει στη διατήρηση των υδάτων 
εκεί όπου πέφτουν για όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 
προκειμένου να καταπολεμηθεί η 
διάβρωση του εδάφους και να 
επαναφορτισθούν οι υπόγειοι υδροφόροι 
ορίζοντες·

Or. en

Τροπολογία 276
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη 
διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει στρατηγικές για τον 
εξορθολογισμό και τον περιορισμό της 
κατανάλωσης νερού και να δίνει 
απαντήσεις τόσο σε ερωτήματα που 
αφορούν τη δυνατότητα συγκέντρωσης 
και αποθήκευσης βρόχινου νερού σε 
φυσικές και τεχνητές δεξαμενές όσο και 
σε ερωτήματα που αφορούν τον κίνδυνο 
και τις συνέπειες της ξηρασίας·

98. τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη
διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να
περιλαμβάνει στρατηγικές για τον
εξορθολογισμό και τον περιορισμό της
κατανάλωσης νερού· παροτρύνει την 
Επιτροπή να επιβάλει την εφαρμογή 
πολιτικών τιμολόγησης των υδάτων στην 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα· επισημαίνει
με έμφαση ότι το πραγματικό κόστος των 
υδάτων δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο 
το οικονομικό κόστος αλλά και το 
περιβαλλοντικό καθώς και το κόστος σε 
φυσικούς πόρους·

Or. en
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Τροπολογία 277
Dan Jørgensen, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Ευαγγελία Τζαμπάζη, 
Riitta Myller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη 
διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει στρατηγικές για τον 
εξορθολογισμό και τον περιορισμό της 
κατανάλωσης νερού και να δίνει 
απαντήσεις τόσο σε ερωτήματα που 
αφορούν τη δυνατότητα συγκέντρωσης και 
αποθήκευσης βρόχινου νερού σε φυσικές 
και τεχνητές δεξαμενές όσο και σε 
ερωτήματα που αφορούν τον κίνδυνο και 
τις συνέπειες της ξηρασίας·

98. θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη
διαχείριση των υδάτινων πόρων θα πρέπει
να περιλαμβάνει στρατηγικές για τη 
βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των 
υδάτων, την εξοικονόμηση νερού, τον
εξορθολογισμό και τον περιορισμό της
κατανάλωσης νερού και τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά 
με τη βιώσιμη κατανάλωση νερού, και να
δίνει απαντήσεις τόσο σε ερωτήματα που
αφορούν τη δυνατότητα συγκέντρωσης και
αποθήκευσης βρόχινου νερού σε φυσικές
και τεχνητές δεξαμενές όσο και σε
ερωτήματα που αφορούν τον κίνδυνο και
τις συνέπειες των πλημμύρων και της
ξηρασίας· εκτιμά ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η δράση για τη διαμόρφωση 
μιας αποτελεσματικής ιεραρχίας χρήσεων 
των υδάτων και υπενθυμίζει ότι μια 
προσέγγιση που βασίζεται στη ζήτηση 
πρέπει να προτιμάται κατά τη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 278
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη 
διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει στρατηγικές για τον 
εξορθολογισμό και τον περιορισμό της 

98. θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη 
διαχείριση των υδάτων, που θα 
περιλαμβάνει τη ρύθμιση των μέχρι 
στιγμής μη ρυθμιζόμενων μεγάλων 



PE414.131v01-00 40/91 AM\746192EL.doc

EL

κατανάλωσης νερού και να δίνει 
απαντήσεις τόσο σε ερωτήματα που 
αφορούν τη δυνατότητα συγκέντρωσης και 
αποθήκευσης βρόχινου νερού σε φυσικές 
και τεχνητές δεξαμενές όσο και σε 
ερωτήματα που αφορούν τον κίνδυνο και 
τις συνέπειες της ξηρασίας·

ποταμών στην ΕΕ, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει στρατηγικές για τον 
εξορθολογισμό και τον περιορισμό της 
κατανάλωσης νερού και να δίνει 
απαντήσεις τόσο σε ερωτήματα που 
αφορούν τις μακροπρόθεσμες 
προϋποθέσεις για τη δυνατότητα 
συγκέντρωσης και αποθήκευσης βρόχινου 
νερού και προστασίας από πλημμύρες σε 
φυσικές και τεχνητές δεξαμενές που 
προκύπτουν από τη δημιουργία 
πολλαπλών φραγμάτων στα ποτάμια, όσο 
και σε ερωτήματα που αφορούν τον 
κίνδυνο και τις συνέπειες της ξηρασίας·

Or. pl

Τροπολογία 279
Riitta Myller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 99

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

99. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
σημαντικό διασυνοριακό ρόλο στον 
συντονισμό της διαχείρισης των υδάτων, 
ιδίως με τη δημιουργία δικτύων και τη 
χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με 
καινοτόμες τεχνολογίες για την 
αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, για νέα 
συστήματα άρδευσης και για την αστική 
και γεωργική κατανάλωση νερού, καθώς 
και για την προαγωγή πιλοτικών 
προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των 
ζημιών που προκαλούν η ξηρασία και οι 
πλημμύρες·

99. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
σημαντικό διασυνοριακό ρόλο στον 
συντονισμό της διαχείρισης των υδάτων, 
ιδίως με τη δημιουργία δικτύων και τη 
χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με 
καινοτόμες τεχνολογίες για την αυξημένη 
αποδοτικότητα των υδάτων, την 
αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, για νέα 
συστήματα άρδευσης και για την αστική 
και γεωργική κατανάλωση νερού, καθώς 
και για την προαγωγή πιλοτικών 
προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των 
ζημιών που προκαλούν η ξηρασία και οι 
πλημμύρες· ζητεί την ταχεία ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 
ξηρασία, την ερημοποίηση, τις 
πλημμύρες και τις υπόλοιπες επιδράσεις 
της κλιματικής αλλαγής με σκοπό τη 
συγκέντρωση πληροφοριών και τη 
διασφάλιση μιας αποτελεσματικότερης
αντίδρασης μέσω ενός συστήματος 
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έγκαιρης ειδοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 280
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 99

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

99. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
σημαντικό διασυνοριακό ρόλο στον 
συντονισμό της διαχείρισης των υδάτων, 
ιδίως με τη δημιουργία δικτύων και τη 
χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με 
καινοτόμες τεχνολογίες για την 
αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, για νέα 
συστήματα άρδευσης και για την αστική 
και γεωργική κατανάλωση νερού, καθώς 
και για την προαγωγή πιλοτικών 
προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των 
ζημιών που προκαλούν η ξηρασία και οι 
πλημμύρες·

99. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
σημαντικό διασυνοριακό ρόλο στον 
συντονισμό της διαχείρισης των υδάτων, 
ιδίως με τη δημιουργία δικτύων και τη 
χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με 
καινοτόμες τεχνολογίες για την 
αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, για νέα 
συστήματα άρδευσης και για την αστική 
και γεωργική κατανάλωση νερού, καθώς 
και για την προαγωγή πιλοτικών 
προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των 
ζημιών που προκαλούν η ξηρασία και οι 
πλημμύρες· ζητεί την ταχεία ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 
Ξηρασία και του συστήματος έγκαιρης 
ειδοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 281
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 99

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

99. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
σημαντικό διασυνοριακό ρόλο στον 
συντονισμό της διαχείρισης των υδάτων, 
ιδίως με τη δημιουργία δικτύων και τη 
χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με 

99. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
σημαντικό διασυνοριακό ρόλο στον 
συντονισμό της διαχείρισης των υδάτων, 
ιδίως με τη δημιουργία δικτύων και τη 
χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με 
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καινοτόμες τεχνολογίες για την 
αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, για νέα 
συστήματα άρδευσης και για την αστική 
και γεωργική κατανάλωση νερού, καθώς 
και για την προαγωγή πιλοτικών 
προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των 
ζημιών που προκαλούν η ξηρασία και οι 
πλημμύρες·

καινοτόμες τεχνολογίες για την αυξημένη 
αποδοτικότητα των υδάτων, την 
αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, για νέα 
συστήματα άρδευσης και για την αστική 
και γεωργική κατανάλωση νερού, καθώς 
και για την προαγωγή πιλοτικών 
προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των 
ζημιών που προκαλούν η ξηρασία και οι 
πλημμύρες·

Or. en

Τροπολογία 282
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 99 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

99a. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει
υπόψη τη «Σύμβαση σχετικά με τη 
συνεργασία για την προστασία και
βιώσιμο χρήση των λεκανών απορροής
των ποταμών σε Πορτογαλία-Ισπανία»,
που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο 
του 2000, ως παράδειγμα συμφωνίας 
θετικής διαχείρισης των υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 283
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 99 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

99a. ζητεί από την Επιτροπή να
αναπτύξει σχέδιο για την προστασία του 
καλύμματος πάγου και των παγετώνων·

Or. en
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Τροπολογία 284
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 99 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

99a. εκτιμά ότι, προκειμένου να
παρασχεθούν επαρκή κίνητρα για την
αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων, 
τα κράτη μέλη πρέπει, στο πλαίσιο της
πολιτικής τους για τα ύδατα, να λάβουν 
υπόψη τις αρχές κάλυψης του κόστους 
των υπηρεσιών ύδατος και «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»·

Or. en

Τροπολογία 285
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 100

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

100. υπογραμμίζει ότι η σημερινή 
πρακτική της αλιείας εξασθενεί ακόμα 
περισσότερο την αντοχή των αλιευτικών 
αποθεμάτων και των θαλάσσιων ζώων στις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος·

100. υπογραμμίζει ότι κάποιες από τις 
σημερινές πρακτικές της αλιείας 
εξασθενούν ακόμα περισσότερο την 
αντοχή των αλιευτικών αποθεμάτων και 
των θαλάσσιων ζώων στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 286
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 103
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

103. είναι της άποψης ότι οι μεταβολές του 
περιβάλλοντος που οφείλονται στην 
αλλαγή του κλίματος μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά 
υδατοκαλλιεργειών, πράγμα που θα είχε ως 
συνέπεια οικονομικά μειονεκτήματα για 
τις τοποθεσίες όπου βρίσκονταν· 
προειδοποιεί όμως ότι ενδεχόμενες 
μεταφορές υδατοκαλλιεργειών θα είχαν 
αρνητικές επιπτώσεις στα αντίστοιχα 
οικοσυστήματα και ζητεί σε αυτό το 
πλαίσιο να γίνονται υποχρεωτικά 
εκτιμήσεις επιπτώσεων·

103. είναι της άποψης ότι οι μεταβολές του 
περιβάλλοντος που οφείλονται στην 
αλλαγή του κλίματος μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά 
υδατοκαλλιεργειών, πράγμα που θα είχε ως 
συνέπεια οικονομικά μειονεκτήματα για 
τις τοποθεσίες όπου βρίσκονταν· 
προειδοποιεί όμως ότι ενδεχόμενες 
μεταφορές υδατοκαλλιεργειών και ο 
υπερπληθυσμός θα είχαν αρνητικές 
επιπτώσεις στα αντίστοιχα οικοσυστήματα 
και ζητεί σε αυτό το πλαίσιο να γίνονται 
υποχρεωτικά εκτιμήσεις επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 287
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 104

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

104. αναγνωρίζει την ιεραρχία των 
αποβλήτων ως κεντρική ιδέα της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα, 
επισημαίνει ωστόσο ότι από τη σκοπιά 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος η αυστηρή εφαρμογή αυτής της 
ιεραρχίας δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε 
αποτελέσματα·

104. αναγνωρίζει την ιεραρχία των 
αποβλήτων ως κεντρική ιδέα της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 288
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 104
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

104. αναγνωρίζει την ιεραρχία των 
αποβλήτων ως κεντρική ιδέα της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα, 
επισημαίνει ωστόσο ότι από τη σκοπιά 
της αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος η αυστηρή εφαρμογή αυτής της 
ιεραρχίας δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε 
αποτελέσματα·

104. αναγνωρίζει την ιεραρχία των
αποβλήτων ως κεντρική ιδέα της
ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα·
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ποσοστιαίους στόχους όσον αφορά τη 
μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων· ζητεί να
αναθεωρηθούν οι στόχοι και να γίνουν πιο 
αυστηροί, όταν αυτό είναι αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 289
Riitta Myller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105. διαπιστώνει ότι η μείωση των 
αποβλήτων –για παράδειγμα με μείωση 
των συσκευασιών– είναι ο καλύτερος 
τρόπος για τη μείωση των άμεσων 
εκπομπών του κλάδου από τη 
συγκέντρωση αποβλήτων·

105. διαπιστώνει ότι η μείωση των 
αποβλήτων –για παράδειγμα με μείωση 
των συσκευασιών– είναι ο καλύτερος 
τρόπος για τη μείωση των άμεσων 
εκπομπών του κλάδου· τονίζει ωστόσο ότι 
η μακροπρόθεσμη πρόληψη των 
αποβλήτων απαιτεί να γίνουν αλλαγές 
στις μεθόδους παραγωγής και τις 
καταναλωτικές συνήθειες·

Or. en

Τροπολογία 290
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105. διαπιστώνει ότι η μείωση των 105. διαπιστώνει ότι η μείωση των 
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αποβλήτων –για παράδειγμα με μείωση
των συσκευασιών– είναι ο καλύτερος 
τρόπος για τη μείωση των άμεσων 
εκπομπών του κλάδου από τη 
συγκέντρωση αποβλήτων·

αποβλήτων –για παράδειγμα με την 
σωστότερη δυνατή χρήση των 
συσκευασιών– είναι ο καλύτερος τρόπος 
για τη μείωση των άμεσων εκπομπών του 
κλάδου από τη συγκέντρωση αποβλήτων·

Or. de

Τροπολογία 291
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 106

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

106. υπογραμμίζει ότι η βιολογική 
προεπιλογή και η ανακύκλωση υλικών 
συνεισφέρουν σημαντικά στην αποφυγή 
άμεσων εκπομπών από τους χώρους 
εναπόθεσης αποβλήτων·

106. υπογραμμίζει ότι η ξεχωριστή 
συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και η 
ανακύκλωση υλικών συνεισφέρουν 
σημαντικά στην αποφυγή άμεσων 
εκπομπών από τους χώρους εναπόθεσης 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 292
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 107

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

107. θεωρεί εύλογη για τον περιορισμό 
των άμεσων εκπομπών του τομέα των 
αποβλήτων την αποφυγή μεταφορών 
αποβλήτων σε μεγάλες αποστάσεις· θεωρεί 
ότι ως εκ τούτου πρέπει να περιοριστεί η 
διασυνοριακή διάθεση αποβλήτων της 
ΕΕ σε περιφερειακούς χώρους· θεωρεί ότι 
η εξαγωγή ανακυκλώσιμων υλικών εκτός 
ΕΕ πρέπει να σταματήσει προκειμένου να 
αποφευχθεί η «εξαγωγή εκπομπών» και 
να μείνουν στην ΕΕ πολύτιμες πρώτες 

107. θεωρεί εύλογη για τον περιορισμό 
των άμεσων εκπομπών του τομέα των 
αποβλήτων τη μελέτη των ενδεχόμενων 
επιδράσεων ως προς το διοξείδιο του 
άνθρακα των μεταφορών αποβλήτων σε 
μεγάλες αποστάσεις, χρησιμοποιώντας ως 
σημείο αναφοράς για τη σύγκριση την 
αγορά και τις μεταφορές πρωτογενών 
πόρων για τους ίδιους σκοπούς, και τους 
περιβαλλοντικούς και οικονομικούς 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για 
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ύλες· παράδειγμα: στόχοι της ΕΕ σχετικά με 
την ανακύκλωση)· θεωρεί ότι προτού 
προταθούν τυχόν νέα μέτρα πρέπει πρώτα 
να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της 
προαναφερθείσας μελέτης και καλεί την 
Επιτροπή να διεξαγάγει τη μελέτη·

Or. en

Τροπολογία 293
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 107

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

107. θεωρεί εύλογη για τον περιορισμό 
των άμεσων εκπομπών του τομέα των 
αποβλήτων την αποφυγή μεταφορών 
αποβλήτων σε μεγάλες αποστάσεις· θεωρεί 
ότι ως εκ τούτου πρέπει να περιοριστεί η 
διασυνοριακή διάθεση αποβλήτων της ΕΕ 
σε περιφερειακούς χώρους· θεωρεί ότι η 
εξαγωγή ανακυκλώσιμων υλικών εκτός 
ΕΕ πρέπει να σταματήσει προκειμένου να 
αποφευχθεί η «εξαγωγή εκπομπών» και να 
μείνουν στην ΕΕ πολύτιμες πρώτες ύλες·

107. θεωρεί εύλογη για τον περιορισμό 
των άμεσων εκπομπών του τομέα των 
αποβλήτων την αποφυγή μεταφορών 
αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί διαλογή
σε μεγάλες αποστάσεις· θεωρεί ότι ως εκ 
τούτου πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο 
η διασυνοριακή διάθεση μικτών οικιακών 
αποβλήτων της ΕΕ· θεωρεί ότι η
παράνομη εξαγωγή ανακυκλώσιμων 
υλικών πρέπει να καταπολεμηθεί 
προκειμένου να αποφευχθεί η «εξαγωγή 
εκπομπών» και να μείνουν στην ΕΕ 
πολύτιμες πρώτες ύλες·

Or. de

Τροπολογία 294
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 109

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

109. θεωρεί την ενεργειακή αξιοποίηση 
προεπιλεγμένων αποβλήτων με 
επακόλουθη συνδυαστική παραγωγή 

διαγράφεται
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ηλεκτρισμού και θερμότητας με 
αυστηρούς ελέγχους εκπομπών μια 
δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας 
μεγάλης απόδοσης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί υπεύθυνα για τη μείωση 
των εμμέσων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και αντικαθιστά τα ορυκτά 
καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 295
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 109

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

109. θεωρεί την ενεργειακή αξιοποίηση 
προεπιλεγμένων αποβλήτων με 
επακόλουθη συνδυαστική παραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας με αυστηρούς 
ελέγχους εκπομπών μια δυνατότητα 
ανάκτησης ενέργειας μεγάλης απόδοσης 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπεύθυνα 
για τη μείωση των εμμέσων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και αντικαθιστά τα 
ορυκτά καύσιμα·

109. θεωρεί την ενεργειακή ανάκτηση από 
τα υπολειμματικά αποβλήτα σε μονάδες 
μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια και
την ενεργειακή αξιοποίηση 
προεπιλεγμένων αποβλήτων, ιδίως με 
επακόλουθη συνδυαστική παραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας με αυστηρούς 
ελέγχους εκπομπών μια δυνατότητα 
ανάκτησης ενέργειας μεγάλης απόδοσης 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπεύθυνα 
για τη μείωση των εμμέσων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και αντικαθιστά τα 
ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 296
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 109 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

109a. εκτιμά ότι η ενίσχυση της έρευνας
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και της ανάπτυξης σχετικά με τις λύσεις
επεξεργασίας των αποβλήτων και
διαχείρισης των πόρων είναι ζωτικής 
σημασίας και τονίζει την ανάγκη άμεσης 
εφαρμογής νέων καινοτόμων τεχνολογιών 
στον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 297
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 110 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

110a. αναγνωρίζει τις διαφορετικές
προσεγγίσεις των κρατών μελών όσον
αφορά την πυρηνική ενέργεια και ως εκ
τούτου παροτρύνει την Επιτροπή να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ραδιενεργά 
απόβλητα και τον πλήρη κύκλο ζωής 
τους, με σκοπό τη βελτίωση της 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 298
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 111

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

111. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
συμπερίληψη του τομέα των αποβλήτων 
στην εμπορία εκπομπών και τη 
συμβατότητα των έργων του μηχανισμού
καθαρής ανάπτυξης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 299
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 112

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112. υπενθυμίζει τα αιτήματα που 
διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμα για 
την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με θέμα 
«Η προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή 
του κλίματος – επιλογές δράσης για την 
ΕΕ» και περιμένει τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης που εξήγγειλε η 
Επιτροπή για το τέλος του 2008·

112. υπενθυμίζει τα αιτήματα που 
διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμα για 
την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με θέμα 
«Η προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή 
του κλίματος – επιλογές δράσης για την 
ΕΕ» και ζητεί από την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει χωρίς καθυστέρηση τη 
Λευκή Βίβλο που έχει υποσχεθεί σχετικά 
με τη θέσπιση ενός συντονισμένου 
πανευρωπαϊκού πλαισίου για τον 
προγραμματισμό των μέτρων 
προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 300
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 112 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112a. ζητεί από την Επιτροπή να
παρακολουθήσει στη συνέχεια τη
δημοσίευση της επικείμενης Λευκής
Βίβλου αναθεωρώντας σε ποιον βαθμό
συμβάλουν οι υπάρχουσες πολιτικές και
τα προγράμματα της ΕΕ στην επίτευξη
αποτελεσματικής προσαρμογής και
διασφαλίζοντας ότι οι προτάσεις
προσαρμογής ανά τομέα είναι συνεπείς 
μεταξύ τους και δεν αντιτίθενται η μία 
στην άλλη·

Or. en
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Τροπολογία 301
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 113

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

113. υπογραμμίζει και πάλι σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να ληφθεί δεόντως 
υπόψη η αρχή της επικουρικότητας διότι οι
ευρωπαϊκές αρχές τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα 
καταφέρουν καλύτερα να αντιδράσουν με 
βάση τις εμπειρίες τους όσον αφορά τις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος 
δίνοντας πολιτικές απαντήσεις·

113. υπογραμμίζει ότι μολονότι πρέπει να 
ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή της 
επικουρικότητας και αν και αναγνωρίζει
τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
ευρωπαϊκές αρχές τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, είναι 
αναγκαία η δράση σε επίπεδο ΕΕ για τη 
δημιουργία αντοχής για τη 
βιοποικιλότητα μέσω της ενίσχυσης του 
δικτύου Natura 2000 και της ένταξης 
αποτελεσματικών μέτρων προσαρμογής 
στα μέτρα της ΕΕ για τη συνοχή, τη 
γεωργία και τις πολιτικές για τα ύδατα·

Or. en

Τροπολογία 302
Guido Sacconi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 113

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

113. υπογραμμίζει και πάλι σε αυτό το 
πλαίσιο ότι πρέπει να ληφθεί δεόντως 
υπόψη η αρχή της επικουρικότητας διότι οι 
ευρωπαϊκές αρχές τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα 
καταφέρουν καλύτερα να αντιδράσουν με 
βάση τις εμπειρίες τους όσον αφορά τις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος 
δίνοντας πολιτικές απαντήσεις·

113. υπογραμμίζει και πάλι σε αυτό το
πλαίσιο ότι πρέπει να ληφθεί δεόντως
υπόψη η αρχή της επικουρικότητας διότι οι
ευρωπαϊκές αρχές τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ιδίως στις
περισσότερο ευάλωτες περιοχές, όπως
είναι οι ορεινές και οι παράκτιες
περιφέρειες, θα καταφέρουν καλύτερα να
αντιδράσουν με βάση τις εμπειρίες τους
όσον αφορά τις επιπτώσεις της αλλαγής
του κλίματος δίνοντας πολιτικές
απαντήσεις·
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Or. it

Τροπολογία 303
Guido Sacconi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114. υπογραμμίζει και πάλι ότι απαιτείται 
συνοχή και συνολικός συντονισμός των 
μέτρων προσαρμογής σε επίπεδο ΕΕ, 
καθώς και εξέταση του ενδεχομένου για 
συνέργειες, και επαναλαμβάνει το αίτημά 
του για ένα κοινοτικό πλαίσιο σχεδιασμού 
μέτρων προσαρμογής·

114. υπογραμμίζει και πάλι ότι απαιτείται
συνοχή και συνολικός συντονισμός των
μέτρων προσαρμογής σε επίπεδο ΕΕ, 
καθώς και εξέταση του ενδεχομένου για
συνέργειες, μεταξύ άλλων και μέσω
διεθνών συμφωνιών που καλύπτουν
συγκεκριμένες περιφέρειες ή εδάφη, στις
οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί
συμβαλλόμενο μέρος· επαναλαμβάνει το
αίτημά του για ένα κοινοτικό πλαίσιο
σχεδιασμού μέτρων προσαρμογής·

Or. it

Τροπολογία 304
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114a. υπογραμμίζει τη σημασία της
δημοσίευσης από την Επιτροπή της
Πράσινης Βίβλου σχετικά με την εδαφική
συνοχή, όπου τονίζεται η ανάγκη για
ολοκληρωμένη προσέγγιση των τομεακών
πολιτικών με σκοπό τη βελτίωση της
συνδυασμένης εδαφικής επίδρασης της
ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών 
πολιτικών· για τον λόγο αυτό, ζητεί τη 
βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν 
τα διαρθρωτικά ταμεία που θα τους 
επιτρέψει να συμβάλλουν ακόμα 
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περισσότερο στα μέτρα για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 305
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114 α (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Υγεία»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114α. ανησυχεί εξαιρετικά για τις 
αναφορές της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας και άλλων ανεγνωρισμένων 
οργανισμών σχετικά με την αύξηση των 
ασθενειών στο πλαίσιο της αλλαγής του 
κλίματος· 

Or. de

Τροπολογία 306
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114β. υπογραμμίζει ότι η εντεινόμενη 
αλλαγή του κλίματος οδηγεί σε διάδοση 
τροπικών ασθενειών σε εύκρατες ζώνες, 
σε αύξηση των νεκρών από τους 
καύσωνες και σε άλλα προβλήματα για 
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού·

Or. de
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Τροπολογία 307
Justas Vincas Paleckis, Riitta Myller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114 α (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Υγεία»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114a. τονίζει τη σημασία των πράσινων
ζωνών για την υγεία των πολιτών, την
ποιότητα του αέρα, τη δέσμευση άνθρακα
και τη συμβολή στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής· ζητεί από την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές να διατηρήσουν και να διευρύνουν 
τις υπάρχουσες –και να αναπτύξουν νέες–
πράσινες ζώνες στις αστικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 308
Michl Ebner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115. δίνει έμφαση στον συντονιστικό ρόλο 
της ΕΕ, ιδίως ως προς τη δημιουργία 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για 
κύματα καύσωνα, μεγάλες περιόδους 
παγετού και πλημμύρες, καθώς και ως 
προς τη βελτίωση της συστηματικής 
συγκέντρωσης δεδομένων που αφορούν 
την υγεία, τις ασθένειες, τον καιρό και το 
περιβάλλον·

115. δίνει έμφαση στον συντονιστικό ρόλο
της ΕΕ, ιδίως ως προς τη δημιουργία
αυτόματης ή διαρκούς παρακολούθησης
των ρυπογόνων ουσιών και συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης για κύματα
καύσωνα, μεγάλες περιόδους παγετού και
πλημμύρες, καθώς και ως προς τη
βελτίωση της συστηματικής συγκέντρωσης
δεδομένων που αφορούν την υγεία, τις
ασθένειες, τον καιρό, το περιβάλλον και τα
στατιστικά στοιχεία·

Or. it
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Τροπολογία 309
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115a. τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή θα
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον
αυξημένο επιπολασμό ορισμένων
ασθενειών, ως αποτέλεσμα των
αναπόφευκτων αλλαγών στη φύση των 
οικοσυστημάτων, που θα επηρεάσει 
μεταξύ άλλων τα ζώα, τα φυτά, τα 
έντομα, τα πρωτόζωα, τα βακτήρια και 
τους ιούς·

Or. en

Τροπολογία 310
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  115β. επισημαίνει με έμφαση ότι έχει
τεράστια σημασία η απόκτηση ειδικής
εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τις
επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
υγεία των ανθρώπων, ιδίως σε σχέση με 
ορισμένες λοιμώδεις και παρασιτικές 
νόσους·

Or. en

Τροπολογία 311
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115γ. τονίζει ότι παρόλο που οι κύριοι
στόχοι για το πρόγραμμα για τη δημόσια
υγεία της περιόδου 2008-2013 
περιλαμβάνουν δράσεις σε σχέση με τους
παράγοντες που κατά παράδοση
καθορίζουν την υγεία (διατροφή, 
κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και 
χρήση ναρκωτικών ουσιών), θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθούν σε ορισμένες
νέες προκλήσεις για την υγεία και να 
εξετάσουν τους καθοριστικούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 312
Vittorio Prodi, John Bowis, Jules Maaten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115a. τονίζει τον συντονιστικό ρόλο της
ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον 
αφορά την παροχή συμβουλών προς το
ευρύ κοινό σχετικά με την αποφυγή των 
νόσων που μεταδίδονται από έντομα,
μέσω της χρήσης, ιδίως, προστατευτικού 
ρουχισμού, κουνουπιέρων και 
εντομοαπωθητικών, καθώς και 
προϊόντων ελέγχου·

Or. en
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Τροπολογία 313
Rebecca Harms, Bart Staes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115a. τονίζει τον συντονιστικό ρόλο της
ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για την
παροχή συμβουλών προς το ευρύ κοινό
σχετικά με την αποφυγή των νόσων που 
μεταδίδονται από έντομα·

Or. en

Τροπολογία 314
David Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  115a. ζητεί την ανάπτυξη
ολοκληρωμένων μεθοδολογιών για την
αξιολόγηση των επιδράσεων, της
τρωτότητας και της οικονομικά
αποδοτικής προσαρμογής, καθώς και
δεικτών για τον υπολογισμό της επιτυχίας 
των αντιδράσεων, τη βελτίωση της 
αξιολόγησης του κινδύνου, των 
επιδράσεων και της σχέσης 
κόστους/ωφελείας σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο, όσον αφορά τις αντιδράσεις 
προσαρμογής, σε σύγκριση με την 
έλλειψη δράσεων·

Or. en
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Τροπολογία 315
Vittorio Prodi, John Bowis, Bart Staes, Jules Maaten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. επισημαίνει ως πιθανά μέτρα την 
ενίσχυση της ετοιμότητας για 
αντιμετώπιση καταστροφών και του τομέα 
της δημόσιας υγείας και της ετοιμότητας 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, την ενίσχυση των μέτρων 
προαγωγής της υγείας σε όλους τους 
τομείς, καθώς και μέτρα ευαισθητοποίησης 
όπως π.χ. η ενημέρωση για νέους 
κινδύνους για την υγεία, οι 
προειδοποιήσεις και οι συγκεκριμένες 
υποδείξεις όσον αφορά την προφύλαξη 
από την έκθεση·

116. επισημαίνει ως πιθανά μέτρα την 
ενίσχυση της ετοιμότητας για 
αντιμετώπιση καταστροφών και του τομέα 
της δημόσιας υγείας και της ετοιμότητας 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, την ενίσχυση των μέτρων 
προαγωγής της υγείας σε όλους τους 
τομείς, καθώς και μέτρα ευαισθητοποίησης 
όπως π.χ. η ενημέρωση για νέους 
κινδύνους για την υγεία, οι 
προειδοποιήσεις και οι συγκεκριμένες 
υποδείξεις όσον αφορά την προφύλαξη 
από την έκθεση με ειδική αναφορά στις 
νόσους που μεταδίδονται από έντομα και 
στα κύματα καύσωνα·

Or. en

Τροπολογία 316
Michl Ebner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. επισημαίνει ως πιθανά μέτρα την 
ενίσχυση της ετοιμότητας για 
αντιμετώπιση καταστροφών και του τομέα 
της δημόσιας υγείας και της ετοιμότητας 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, την ενίσχυση των μέτρων 
προαγωγής της υγείας σε όλους τους 
τομείς, καθώς και μέτρα ευαισθητοποίησης
όπως π.χ. η ενημέρωση για νέους 
κινδύνους για την υγεία, οι 
προειδοποιήσεις και οι συγκεκριμένες 
υποδείξεις όσον αφορά την προφύλαξη 

116. επισημαίνει ως πιθανά μέτρα την
ενίσχυση της ετοιμότητας για
αντιμετώπιση καταστροφών και του τομέα
της δημόσιας υγείας και της ετοιμότητας
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, την ενίσχυση των μέτρων
προαγωγής της υγείας σε όλους τους
τομείς, καθώς και μέτρα πρόληψης και
ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης
της ενημέρωσης για τους ήδη υπάρχοντες
και τους νέους κινδύνους·
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από την έκθεση·

Or. it

Τροπολογία 317
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116a. σημειώνει ότι η συλλογή και η
αξιολόγηση των αντίστοιχων δεδομένων
σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής
αλλαγής στην υγεία των ανθρώπων έχει
τεράστια σημασία προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές 
οι συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 318
Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116a. καλεί τα κράτη μέλη να αναθέσουν
πρόσθετη χρηματοδότηση στα
συστήματα υγείας με σκοπό την
αντιμετώπιση των επιδράσεων της
κλιματικής αλλαγής στην υγεία, καθώς η 
κλιματική αλλαγή επιταχύνει τον βαθμό 
μετάδοσης των νόσων, γεγονός που ασκεί 
πίεση στα συστήματα υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 319
Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  116a. επισημαίνει ότι οι τροπικές νόσοι
που μεταδίδονται από παράσιτα ή
κουνούπια και άλλους παθογόνους φορείς
και εντοπίζονται συνήθως στις τροπικές 
περιοχές θα μπορούσαν να εμφανισθούν 
και σε άλλο γεωγραφικό μήκος και 
πλάτος, αποτελώντας μια νέα απειλή για 
τους ανθρώπους·

Or. en

Τροπολογία 320
Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116β. εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη για
έρευνα στον τομέα της ιατρικής
επιστήμης και φαρμακευτικής με σκοπό
την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων 
για τις νέες νόσους, που θα πρέπει να 
διατίθενται σε όλους τους πληγέντες 
πληθυσμούς σε προσιτή τιμή·

Or. en

Τροπολογία 321
Riitta Myller, Dorette Corbey, Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. θεωρεί ότι η Ευρώπη κατέχει 
εξαιρετική θέση εκκίνησης στον 
παγκόσμιο αγώνα δρόμου για μια 
οικονομία με λίγες εκπομπές και ότι πρέπει 
να εκμεταλλευτεί αυτήν την κατάσταση 
για να δώσει ώθηση στην καινοτομία που 
θα δημιουργήσει, σε απόλυτη συμφωνία με 
τη στρατηγική της Λισαβόνας, σε νέες και 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και σε θέσεις 
εργασίας στον τομέα των καθαρών 
τεχνολογιών·

117. θεωρεί ότι η Ευρώπη κατέχει
εξαιρετική θέση εκκίνησης στον
παγκόσμιο αγώνα δρόμου για μια
οικονομία με λίγες εκπομπές και ότι πρέπει
να εκμεταλλευτεί αυτήν την κατάσταση
για να δώσει ώθηση στην καινοτομία που
θα δημιουργήσει, σε νέες και
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και σε θέσεις
εργασίας στους τομείς των καθαρών
τεχνολογιών, των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας και των οικολογικών 
επιχειρήσεων και επαγγελματικών 
προσόντων, ώστε να αντισταθμιστούν οι 
πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας σε 
κλάδους με υψηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, σε απόλυτη συμφωνία με τη
στρατηγική της Λισαβόνας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εντοπίσουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που 
προκύπτουν εξαιτίας της εφαρμογής των 
πολιτικών για την κλιματική αλλαγή και 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει σε 
περιοδική βάση μέτρα για την 
υποστήριξη των πλέον πληγέντων 
πληθυσμών·

Or. en

Τροπολογία 322
Riitta Myller, Dorette Corbey, Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 118

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

118. προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να 
χάσουμε από απαισιοδοξία την οικονομική 
ευκαιρία που προσφέρουν η αλλαγή του 
κλίματος και τα πολιτικά μέτρα για την 
αναχαίτισή της, ούτε να χάσουμε στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό για την απόδοση, 
τις καινοτομίες, τις πρώτες ύλες, τις 

118. προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να
χάσουμε από απαισιοδοξία την οικονομική
ευκαιρία που προσφέρουν η αλλαγή του
κλίματος και τα πολιτικά μέτρα για την
αναχαίτισή της, τονίζοντας την ανάγκη 
αισιοδοξίας από την πλευρά των 
κοινωνικών εταίρων που θα μετέχουν 
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τεχνολογίες του μέλλοντος και τις αγορές· άμεσα στην ενίσχυση της οικονομίας και 
των δυνατοτήτων εκ νέου εκπαίδευσης 
και απορρόφησης των εργαζομένων που 
πλήττονται από τις προσπάθειες 
προσαρμογής και μείωσης της αλλαγής 
του κλίματος· εκτιμά ότι η δημόσια και 
κοινωνική συναίνεση είναι πολύ 
σημαντική αν θέλουμε να κερδίσουμε
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την
απόδοση, τις καινοτομίες, τις πρώτες ύλες, 
τις τεχνολογίες του μέλλοντος και τις
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 323
Riitta Myller, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 119 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

119a. εκτιμά ότι για να διαχειριστούμε με
κοινωνικά αποτελεσματικό τρόπο τις
προσαρμογές και την αναδιοργάνωση της
αγοράς εργασίας που θα καταστούν
αναγκαίες λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για την
ανάπτυξη μηχανισμών που θα βασίζονται 
σε μια προληπτική προσέγγιση με 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 324
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 120 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

120a. ζητεί τη σύσταση μιας
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συμβουλευτικής επιτροπής για την
πολιτική της ΕΕ σχετικά με την
κλιματική αλλαγή, που θα περιλαμβάνει
τους κοινωνικούς εταίρους, και θα
επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην 
ανάπτυξη πολιτικών που στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 325
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 120 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

120a. παροτρύνει την Επιτροπή να
διερευνήσει, εφόσον δεν υπάρχουν ίσοι
όροι ανταγωνισμού, δυνατότητες για
ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων
της βιομηχανίας όσον αφορά την
ανάπτυξη μιας καινοτόμου «φιλικής προς
το κλίμα» βιομηχανίας· ως εκ τούτου, 
ζητεί την περισυλλογή –στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ– σχετικά με τη θέσπιση 
προσωρινών μέτρων που ευνοούν την 
παραγωγή και τις εξαγωγές φιλικών προς 
το κλίμα προϊόντων και καινοτόμου 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 326
Rebecca Harms, Caroline Lucas + Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 121

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

121. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και 
τους εταίρους των συλλογικών συμβάσεων 

121. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και 
τους εταίρους των συλλογικών συμβάσεων 
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στα κράτη μέλη να αναπτύξουν από κοινού 
οικονομικές στρατηγικές για τον εκάστοτε 
κλάδο με σκοπό τη διαπίστωση και 
στρατηγική εξάντληση των υφισταμένων 
δυναμικών·

στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ να 
αναπτύξουν από κοινού οικονομικές 
στρατηγικές για τον εκάστοτε κλάδο με 
σκοπό τη διαπίστωση και στρατηγική 
εξάντληση των υφισταμένων δυναμικών·

Or. en

Τροπολογία 327
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 121 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

121a. σημειώνει ότι η εμπειρία έχει δείξει
ότι οι τελικοί καταναλωτές θα είναι
εκείνοι που θα επιβαρυνθούν κυρίως και
ότι ενδέχεται να υπάρξουν πληθωριστικές
επιδράσεις· υπογραμμίζει ότι η κλιματική 
αλλαγή πρέπει να αντιμετωπισθεί με 
κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο τρόπο
και ότι κάθε πρωτοβουλία πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την αντιστάθμιση 
των αρνητικών κοινωνικών επιδράσεων
για τους ευάλωτους τομείς/κοινωνικές 
ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 328
Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 121 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

121a. προτείνει τη χρήση κινήτρων για να
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις ως προς τη
χρήση πράσινων τεχνολογιών που θα
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και
θα ενισχύσουν την οικονομία· επισημαίνει
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ότι τα προγράμματα συγχρηματοδότησης
που κάνουν χρήση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να 
βοηθήσουν στην προώθηση της 
οικολογικής απασχόλησης με σκοπό την 
παροχή βοήθειας για τη μετεκπαίδευση 
των εργαζομένων σε πράσινες θέσεις 
εργασίας· προτείνει επίσης τμήμα των 
εσόδων από το ETS να χρησιμοποιηθεί 
για την προώθηση της πράσινης 
απασχόλησης και την παροχή βοήθειας 
προς τις περισσότερο ευάλωτες ομάδες 
στην κοινωνία μας·

Or. en

Τροπολογία 329
David Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 122 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

122a. ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά 
με τις πιθανές τάσεις μεταφοράς του
κλίματος και τις πιέσεις που αυτές θα 
ασκήσουν για εγχώριες υπηρεσίες που θα 
πρέπει να παρασχεθούν με σκοπό την 
ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες 
μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και 
διαχείρισης του κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 330
Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 123 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

123. συνιστά στα κράτη μέλη να
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εξετάσουν τρόπους για την επιτάχυνση
της εφαρμογής των καθαρών και
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, 
όπως είναι οι άμεσες επιδοτήσεις προς 
τους καταναλωτές που επενδύουν σε 
τεχνολογίες, για παράδειγμα σε ηλιακούς 
επίπεδους συλλέκτες, σε αντλίες 
θερμότητας εδάφους, αέρα ή νερού και 
οικιακές εστίες με καθαρότερες καμίνους·

Or. en

Τροπολογία 331
Riitta Myller, Dorette Corbey + Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 125

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

125. ζητεί τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού ταμείου για το κλίμα ή 
αναλόγων ταμείων στα κράτη μέλη, που 
θα τροφοδοτούνται από τα έσοδα της 
δημοπράτησης των δικαιωμάτων 
εκπομπών και θεωρεί ότι αυτό συνιστά 
μια δυνατότητα δημιουργίας κεφαλαίου 
για τη χρηματοδότηση μιας μελλοντικής 
πολιτικής για το κλίμα, της οποίας τα 
επιμέρους μέτρα και οι απαιτούμενες 
γι’ αυτά επενδύσεις δεν μπορούν σήμερα 
να προγραμματιστούν καθ’ ολοκληρία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 332
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 125

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

125. ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 125. ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
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ταμείου για το κλίμα ή αναλόγων ταμείων 
στα κράτη μέλη, που θα τροφοδοτούνται 
από τα έσοδα της δημοπράτησης των 
δικαιωμάτων εκπομπών και θεωρεί ότι 
αυτό συνιστά μια δυνατότητα δημιουργίας 
κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση μιας 
μελλοντικής πολιτικής για το κλίμα, της 
οποίας τα επιμέρους μέτρα και οι 
απαιτούμενες γι’ αυτά επενδύσεις δεν 
μπορούν σήμερα να προγραμματιστούν 
καθ’ ολοκληρία·

ταμείου για το κλίμα ή αναλόγων ταμείων 
στα κράτη μέλη, που θα τροφοδοτούνται 
από τα έσοδα της δημοπράτησης των 
δικαιωμάτων εκπομπών και θεωρεί ότι 
αυτό συνιστά μια δυνατότητα δημιουργίας 
κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση μιας 
μελλοντικής πολιτικής για το κλίμα·
επιπλέον, εκτιμά ότι η αρχή της 
αλληλεγγύης, τόσο μεταξύ γενεών όσο και 
μεταξύ των ευάλωτων και των πλουσίων, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ζήτημα 
μεγάλης προτεραιότητας κατά τη χρήση 
του ταμείου·

Or. en

Τροπολογία 333
Johannes Blokland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 125

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

125. ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
ταμείου για το κλίμα ή αναλόγων ταμείων 
στα κράτη μέλη, που θα τροφοδοτούνται 
από τα έσοδα της δημοπράτησης των 
δικαιωμάτων εκπομπών και θεωρεί ότι 
αυτό συνιστά μια δυνατότητα δημιουργίας 
κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση μιας 
μελλοντικής πολιτικής για το κλίμα, της 
οποίας τα επιμέρους μέτρα και οι 
απαιτούμενες γι’ αυτά επενδύσεις δεν 
μπορούν σήμερα να προγραμματιστούν 
καθ’ ολοκληρία·

125. ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
ταμείου για το κλίμα ή αναλόγων ταμείων 
στα κράτη μέλη, που θα τροφοδοτούνται 
από τμήμα των εσόδων της δημοπράτησης 
των δικαιωμάτων εκπομπών και θεωρεί ότι 
αυτό συνιστά μια δυνατότητα δημιουργίας 
κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση μιας 
μελλοντικής πολιτικής για το κλίμα, της 
οποίας τα επιμέρους μέτρα και οι 
απαιτούμενες γι’ αυτά επενδύσεις δεν 
μπορούν σήμερα να προγραμματιστούν 
καθ’ ολοκληρία·

Or. nl

Τροπολογία 334
Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 126
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

126. προτείνει τη χρησιμοποίηση αυτού 
του κεφαλαίου στην κεφαλαιαγορά για να 
καταστεί δυνατή η επιστροφή του στους 
οικονομικούς φορείς και η (εκ νέου) 
επένδυση σε τεχνολογίες του μέλλοντος 
και να αφεθεί έτσι στην αγορά η επιλογή 
των τεχνολογιών που θα 
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την 
επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στόχων για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
αντί να οριστούν διά νόμου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 335
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 126 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

126α. τονίζει εμφατικά ότι 
μακροπρόθεσμα αποτελεσματικές λύσεις 
στο πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών 
θα προέλθουν και από επιστημονικές 
καινοτομίες τόσο στον τομέα παραγωγής, 
διάθεσης και χρήσης ενέργειας όσο και σε 
άλλους σχετιζόμενους τομείς, οι οποίες θα 
περιορίσουν λυσιτελώς την παραγωγή 
αερίων του θερμοκηπίου χωρίς να 
δημιουργούν παράπλευρα περιβαλλοντικά 
προβλήματα·

Or. el
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Τροπολογία 336
Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 126 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

126a. ζητεί τη μεγαλύτερη χρήση
δημοσίων συμβάσεων και συμπράξεων
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα ως μέσων για 
την προώθηση της καινοτομίας στο 
πλαίσιο των νέων τεχνολογιών και τη 
διασφάλιση της πρόσβασής τους στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 337
Riitta Myller, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 127

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Έξυπνα συστήματα υπολογιστών και 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 338
Anders Wijkman, Fiona Hall, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 129

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

129. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν σε συνεργασία με τη 
βιομηχανία, τους καταναλωτές, τις αρχές 
και τα ανώτατα εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά ιδρύματα τη δοκιμή, 

129. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν σε συνεργασία με τη 
βιομηχανία, τους καταναλωτές, τις αρχές 
και τα ανώτατα εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά ιδρύματα τη δοκιμή, 
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επαλήθευση της καταλληλότητας, 
καθιέρωση και περαιτέρω διάδοση 
μεθόδων που θα βασίζονται στους 
υπολογιστές και τις ΤΠΕ για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως δε για
καλύτερα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, 
κτίρια με την καλύτερη δυνατή ενεργειακή 
απόδοση και πιο έξυπνο φωτισμό·

επαλήθευση της καταλληλότητας, 
καθιέρωση και περαιτέρω διάδοση 
μεθόδων που θα βασίζονται στους 
υπολογιστές και τις ΤΠΕ για την 
κατάργηση των τίτλων και τη σημαντική
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως 
μέσα από τη βελτιωμένη εφοδιαστική 
στις εμπορευματικές μεταφορές, την 
αντικατάσταση της φυσικής μετακίνησης 
από τηλεδιάσκεψη και βιντεοδιάσκεψη, 
τα καλύτερα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, 
κτίρια με την καλύτερη δυνατή ενεργειακή 
απόδοση και πιο έξυπνο φωτισμό·

Or. en

Τροπολογία 339
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 129 α (νέα) (Μετά τον υπότιτλο «Χρηματοδότηση και δημοσιονομικά 
ζητήματα»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

129a. τονίζει ότι η χρηματοδότηση που
διατίθεται σήμερα για τη συνεργασία ως
προς τη μείωση, την προσαρμογή και την
τεχνολογία δεν επαρκεί· εκφράζει
ενδιαφέρον για τις προτάσεις θέσπισης 
σχετικών οικονομικών ροών που θα 
διατίθενται από μέλη της UNFCCC,
όπως η Νορβηγία και το Μεξικό, πριν 
από τις συνομιλίες για το κλίμα που θα 
διεξαχθούν στην Accra· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διαδραματίσουν περισσότερο ενεργό ρόλο 
στις συζητήσεις σχετικά με τη 
χρηματοδότηση και να εκφράσουν την
άποψή τους ως προς τις σημερινές 
προτάσεις ή να παρουσιάσουν 
αντίστοιχες εναλλακτικές προτάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 340
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 131

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

131. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο όλων των υφισταμένων μέσων 
χρηματοδότησης και της σημασίας τους 
για τους ευρωπαϊκούς στόχους 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και 
να επεξεργαστεί βάσει αυτής της 
«κλιματικής καταγραφής» προτάσεις για 
το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή των γραμμών του 
προϋπολογισμού στις απαραίτητες 
απαιτήσεις της πολιτικής για το κλίμα·

131. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο όλων των υφισταμένων μέσων 
χρηματοδότησης και της σημασίας τους 
για τους ευρωπαϊκούς στόχους 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και 
να επεξεργαστεί βάσει αυτής της 
«κλιματικής καταγραφής» προτάσεις για 
το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο 
προκειμένου οι γραμμές του 
προϋπολογισμού να επιτρέπουν τη λήψη 
περιβαλλοντικών μέτρων, χωρίς όμως να 
διακυβεύουν υφιστάμενους πολιτικούς 
στόχους ή να αντίκεινται σε αυτούς· 

Or. de

Τροπολογία 341
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 131

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

131. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο όλων των υφισταμένων μέσων 
χρηματοδότησης και της σημασίας τους 
για τους ευρωπαϊκούς στόχους 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και 
να επεξεργαστεί βάσει αυτής της 
«κλιματικής καταγραφής» προτάσεις για 
το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή των γραμμών του 
προϋπολογισμού στις απαραίτητες 
απαιτήσεις της πολιτικής για το κλίμα·

131. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο όλων των υφισταμένων μέσων 
χρηματοδότησης και της σημασίας τους 
για τους ευρωπαϊκούς στόχους 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και 
να επεξεργαστεί βάσει αυτής της 
«κλιματικής καταγραφής» προτάσεις για 
το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή των γραμμών του 
προϋπολογισμού στις απαραίτητες 
απαιτήσεις της πολιτικής για το κλίμα, 
χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
δημιουργίας νέων ταμείων και διάθεσης
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επομένως νέων πόρων προς αυτά·

Or. fr

Τροπολογία 342
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 131 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  131α. επισημαίνει, εν προκειμένω, την
ανάγκη παροχής επαρκούς
χρηματοδότησης για την υποστήριξη των
αναπτυσσόμενων χωρών κατά την 
προσαρμογή τους στις στρατηγικές 
μείωσης των εκπομπών άνθρακα και στα 
μέτρα υποστήριξης της βιομηχανικής και 
παραγωγικής δομής τους·

Or. fr

Τροπολογία 343
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 131 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

131a. ζητεί από την Επιτροπή να
προωθήσει την εισαγωγή μηχανισμών, 
όπως η ασφάλιση, που θα βοηθήσουν
στην προστασία του κοινού από τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής·

Or. sl
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Τροπολογία 344
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 132

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

132. καλεί το Συμβούλιο να ασχοληθεί με 
τα προβλήματα των αχρησιμοποίητων 
δημοσιονομικών πόρων για ειδικό σκοπό 
προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει 
ενδεχομένως για στόχους της πολιτικής 
για το κλίμα·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 345
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 132 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

132α. προτείνει να περιλαμβάνουν στο 
μέλλον τα διαρθρωτικά και γεωργικά 
προγράμματα μια κλιματική συνιστώσα 
που θα πρέπει να υπαχθεί στη γενική 
περιβαλλοντική πολιτική για λόγους 
αποφυγής της γραφειοκρατίας·

Or. de

Τροπολογία 346
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 132 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

132a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να συμβάλουν στην ανάπτυξη
καθαρών τεχνολογιών, μεταξύ άλλων και 
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μέσω της χρήσης προμήθειας σε 
προεμπορικό στάδιο·

Or. sl

Τροπολογία 347
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 133

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

133. συνιστά ως αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να δοθεί από κοινού 
με το Συμβούλιο στην επόμενη 
δημοσιονομική προοπτική ύψιστη 
προτεραιότητα στην αλλαγή του κλίματος 
και στα μέτρα για την αναχαίτισή της·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 348
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 133

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

133. συνιστά ως αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να δοθεί από κοινού 
με το Συμβούλιο στην επόμενη 
δημοσιονομική προοπτική ύψιστη 
προτεραιότητα στην αλλαγή του κλίματος 
και στα μέτρα για την αναχαίτισή της·

133.συνιστά ως αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή να δοθεί από κοινού
με το Συμβούλιο στην επόμενη
δημοσιονομική προοπτική ύψιστη
προτεραιότητα στην αλλαγή του κλίματος
και στα μέτρα για την αναχαίτισή της,
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου
βαθμού ευελιξίας, ούτως ώστε να
διευκολυνθεί η ταχεία κινητοποίηση
πόρων σε περίπτωση καταστροφών που 
συνδέονται με το κλίμα και απρόβλεπτων 
προκλήσεων· εν προκειμένω, ζητεί να 
διατεθεί νέα χρηματοδότηση μέσω 
διαφορετικών γραμμών του 
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προϋπολογισμού, όπως είναι τα ταμεία 
παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας που 
ανταποκρίνονται σε καταστροφές 
σχετιζόμενες με το κλίμα, τα κονδύλια 
της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και το 
μέσο σταθερότητας στο πλαίσιο της 
προληπτικής στρατηγικής ασφαλείας ή 
στο πλαίσιο αντίδρασης σε απειλές 
κλιματικού χαρακτήρα για την ασφάλεια 
ή συγκρούσεων, και άλλα ταμεία 
εξωτερικής δράσης, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 349
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 133

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

133. συνιστά ως αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να δοθεί από κοινού 
με το Συμβούλιο στην επόμενη 
δημοσιονομική προοπτική ύψιστη 
προτεραιότητα στην αλλαγή του κλίματος 
και στα μέτρα για την αναχαίτισή της·

133. τονίζει ως αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή ότι πρέπει να δοθεί
από κοινού με το Συμβούλιο στην επόμενη
δημοσιονομική προοπτική ύψιστη
προτεραιότητα στην αλλαγή του κλίματος
και στα μέτρα για την αναχαίτισή της·

Or. fr

Τροπολογία 350
Κατερίνα Μπατζελή, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 133 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

133a. ζητεί τη μελλοντική αναδιάρθρωση
του προϋπολογισμού προκειμένου να
επισημανθεί η σημασία της κλιματικής
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αλλαγής και να χρηματοδοτηθούν όλες οι
προτεινόμενες πράσινες πολιτικές, 
τονίζοντας το γεγονός ότι η αναδιανομή
των υφισταμένων πόρων δεν επαρκεί και
ότι η αναζήτηση νέων πόρων έχει 
μετατραπεί σε ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 351
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 133 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

133α. καλεί το άλλο σκέλος της αρμόδιας
για τον προϋπολογισμό αρχής και την
Επιτροπή να συστήσουν ένα ευρωπαϊκό
ταμείο για την κλιματική αλλαγή που θα
χρηματοδοτείται από τα έσοδα που θα 
προέρχονται από το μελλοντικό σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, και θα χρησιμοποιηθεί 
για την υποστήριξη της προσαρμογής, 
της μείωσης, της ενεργειακής απόδοσης 
και της βιώσιμης κατανάλωσης·

Or. fr

Τροπολογία 352
Anders Wijkman, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 133 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

133a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να εγκρίνουν επειγόντως νέους
καινοτόμους μηχανισμούς
χρηματοδότησης που θα βοηθήσουν την
ταχεία εφαρμογή τόσο των εγχώριων όσο
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και των εξωτερικών πολιτικών για το
κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του 
χαρακτηρισμού των εσόδων από τους 
πλειστηριασμούς μέσω του συστήματος 
εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών και της 
κοινής πρότασης από την Επιτροπή και 
την Παγκόσμια Τράπεζα για έναν 
παγκόσμιο μηχανισμό χρηματοδότησης 
του κλίματος που θα βασίζεται στην αρχή 
της προκαταβολικής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 353
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 133

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Παιδεία, εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση

Παιδεία, εκπαίδευση, αναφορά, σήμανση
και ευαισθητοποίηση

Or. en

Τροπολογία 354
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 134

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

134. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
κρατών μελών να δημιουργήσουν νέες 
εικόνες επαγγελμάτων και να 
προσαρμόσουν τόσο την πρακτική 
επαγγελματική κατάρτιση όσο και τις 
επαγγελματικές σχολές και τις σπουδές σε 
ανώτερα και ανώτατα τεχνικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στις προκλήσεις 
της οικονομικής διαρθρωτικής αλλαγής, 
που επιταχύνεται από την αλλαγή του 

134. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
κρατών μελών να δημιουργήσουν νέες 
εικόνες επαγγελμάτων και να 
προσαρμόσουν τόσο την πρακτική 
επαγγελματική κατάρτιση όσο και τις 
επαγγελματικές σχολές και τις σπουδές σε 
ανώτερα και ανώτατα τεχνικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στις προκλήσεις 
της οικονομικής διαρθρωτικής αλλαγής, 
που επιταχύνεται από την αλλαγή του 
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κλίματος και τις επιπτώσεις της στον τομέα 
της απασχόλησης·

κλίματος και τις επιπτώσεις της στον τομέα 
της απασχόλησης· επιπλέον, ζητεί την 
τακτική διεξαγωγή ερευνών σχετικά με 
τις ανάγκες σε αναδυόμενα 
επαγγελματικά προσόντα·

Or. en

Τροπολογία 355
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 134 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

134a. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο
που διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι και οι
εκπρόσωποί τους στην εφαρμογή μέτρων
περιβαλλοντικού χαρακτήρα στις 
εταιρείες και τον χώρο εργασίας τους, σε 
εθνικό και διεθνικό επίπεδο, και ζητεί την 
υποστήριξη της Κοινότητας για την 
ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη 
διασπορά των βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 356
Dorette Corbey, Riitta Myller, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 135

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

135. θεωρεί ότι είναι επειγόντως 
απαραίτητο να φθάσουν πολύ 
περισσότερο στην καθημερινή συνείδηση 
των πολιτών η εξοικονόμηση ενέργειας, η 
ενεργειακή απόδοση και η χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητεί 
ως εκ τούτου γενικές και απλές 
προδιαγραφές απόδοσης για όλους τους 

135. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
στρατηγικές επικοινωνίας για τη 
διασπορά των πληροφοριών που αφορούν
την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής 
(βάσει των πιο πρόσφατων ευρημάτων 
της διακυβερνητικής ομάδας για τις 
κλιματικές μεταβολές), στρατηγικές 
εξοικονόμησης ενέργειας, μέτρα
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τομείς της καθημερινής ζωής· ενεργειακής απόδοσης και τη
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας προς το ευρύ κοινό, προτείνει 
επιπλέον την επικέντρωση των 
προγραμμάτων ανταλλαγής νέων της ΕΕ 
σε κοινά έργα ευαισθητοποίησης σχετικά 
με την κλιματική αλλαγή και ζητεί ως εκ
τούτου από την Επιτροπή να ζητεί σε 
ετήσια βάση τη διεξαγωγή μελέτης 
μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, μέσω του 
Ευρωβαρόμετρου, που θα υπολογίζει τη 
στάση και τις αντιλήψεις των πολιτών 
έναντι της κλιματικής αλλαγής, και 
επιπλέον ζητεί γενικές και απλές
προδιαγραφές απόδοσης για όλους τους
τομείς της καθημερινής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 357
Michl Ebner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 135

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

135. θεωρεί ότι είναι επειγόντως 
απαραίτητο να φθάσουν πολύ περισσότερο 
στην καθημερινή συνείδηση των πολιτών η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή 
απόδοση και η χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητεί 
ως εκ τούτου γενικές και απλές 
προδιαγραφές απόδοσης για όλους τους 
τομείς της καθημερινής ζωής·

135. θεωρεί ότι είναι επειγόντως 
απαραίτητο να φθάσουν πολύ περισσότερο 
στην καθημερινή συνείδηση των πολιτών η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή 
απόδοση και η χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητεί 
ως εκ τούτου γενικές και απλές 
προδιαγραφές απόδοσης για όλους τους 
τομείς της καθημερινής ζωής, καθώς και 
τη δημιουργία κινήτρων (π.χ. 
φορολογικών) για μια υπεύθυνη 
κατανάλωση ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία 358
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 136

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

136. καλεί τα κράτη μέλη να εγκαινιάσουν 
μαζί με τους φορείς παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας διάλογο με τους πολίτες 
προκειμένου να πείσουν την κοινή γνώμη 
ότι η αύξηση της απόδοσης μέσω 
σύγχρονων σταθμών παραγωγής 
ενέργειας με βάση ορυκτές πηγές είναι 
απαραίτητη από την άποψη της πολιτικής 
για το κλίμα και της ενεργειακής πολιτικής 
και να συζητήσουν σε αυτό το πλαίσιο και 
για τη δέσμευση και αποθήκευση CO2
(CCS)·

136. καλεί τα κράτη μέλη να εγκαινιάσουν 
μαζί με τους φορείς παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας διάλογο με τους πολίτες 
προκειμένου να πείσουν την κοινή γνώμη 
ότι η παροχή δωρεάν ενεργειακών 
ελέγχων και η διευκόλυνση των πολιτών 
κατά τη μείωση της ενεργειακής τους 
κατανάλωσης και των εκπομπών τους
είναι απαραίτητη από την άποψη της 
πολιτικής για το κλίμα και της ενεργειακής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 359
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 137

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

137. εφιστά την προσοχή σε επιτυχημένα 
σχέδια όπως η «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας 
κινητικότητας και υπογραμμίζει την 
ανάγκη να δοθούν στους πολίτες 
εναύσματα για προβληματισμό όσον 
αφορά την αστική κινητικότητα, με σκοπό 
να εξετάσουν τη συμπεριφορά τους στο 
πλαίσιο της συμμετοχής τους στις 
μεταφορές στις πόλεις τους, και να μην 
περιορίζεται ο όρος «ατομική 
κινητικότητα» μόνο στη χρήση του 
επιβατικού αυτοκινήτου, αλλά να 
εκτείνεται σε όλες τις μορφές ατομικής 
μετακίνησης σε πόλεις και αστικές 

137. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
ανταλλαγή πληροφοριών με τους πολίτες 
και τα κράτη μέλη σχετικά με
επιτυχημένα σχέδια όπως η «Ημέρα χωρίς 
αυτοκίνητο» στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
εβδομάδας κινητικότητας και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να δοθούν στους πολίτες 
εναύσματα για προβληματισμό όσον 
αφορά την αστική κινητικότητα, με σκοπό 
να εξετάσουν τη συμπεριφορά τους στο 
πλαίσιο της συμμετοχής τους στις 
μεταφορές στις πόλεις τους, και να μην 
περιορίζεται ο όρος «ατομική 
κινητικότητα» μόνο στη χρήση του 
επιβατικού αυτοκινήτου, αλλά να 
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περιοχές, όπως το περπάτημα, το 
ποδήλατο, η κοινή χρήση αυτοκινήτου για 
έναν προορισμό, οι κοινότητες οδηγών, το 
ταξί και οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες·

εκτείνεται σε όλες τις μορφές ατομικής 
μετακίνησης σε πόλεις και αστικές 
περιοχές, όπως το περπάτημα, το 
ποδήλατο, η κοινή χρήση αυτοκινήτου για 
έναν προορισμό, οι κοινότητες οδηγών, το 
ταξί και οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 360
Michl Ebner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 139

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

139. υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη επί 
τόπου ενημέρωσης των πολιτών, 
διαβούλευσης με τους πολίτες και 
συμπερίληψής τους σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, και ενθαρρύνει τα αστικά 
κέντρα και τις ευρύτερες περιφέρειες να 
επιδιώξουν ειδικούς στόχους μείωσης και 
να τους πραγματοποιήσουν με τοπικά 
καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης·

139. υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη επί 
τόπου ενημέρωσης των πολιτών, 
διαβούλευσης με τους πολίτες και 
συμπερίληψής τους σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, και ενθαρρύνει τα αστικά 
κέντρα, τις περιφέρειες και τις ευρύτερες 
περιοχές να επιδιώξουν ειδικούς στόχους 
μείωσης και να τους πραγματοποιήσουν με 
τοπικά ή περιφερειακά καινοτόμα 
προγράμματα χρηματοδότησης με 
ενίσχυση από τον δημόσιο τομέα·

Or. de

Τροπολογία 361
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 139 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

139α. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν, με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην 
εκάστοτε οικοδομική νομοθεσία μια 
διάταξη σύμφωνα με την οποία όταν 
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υποβάλλονται αιτήσεις για οικοδομική 
άδεια, θα γίνεται διεξοδική ενημέρωση 
των αιτούντων για τις δυνατότητες 
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων ενεργειών 
που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο· 

Or. de

Τροπολογία 362
David Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 140

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

140. προτείνει στις αρχές τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τις 
επαρχίες, τα διαμερίσματα των πόλεων και 
τις κοινότητες, κυρίως όμως στους 
δημόσιους οργανισμούς, τα σχολεία ή τους 
οργανισμούς μέριμνας για παιδιά και 
νέους, τη διεξαγωγή «διαγωνισμών 
εξοικονόμησης ενέργειας» προκειμένου να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για 
τις δυνατότητες εξοικονόμησης και να 
επιτευχθεί η συμμετοχή και η μάθηση εκ 
μέρους των πολιτών·

140. προτείνει στις αρχές τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τις 
επαρχίες, τα διαμερίσματα των πόλεων και 
τις κοινότητες, κυρίως όμως στους 
δημόσιους οργανισμούς, τα σχολεία ή τους 
οργανισμούς μέριμνας για παιδιά και 
νέους, τη διεξαγωγή «διαγωνισμών 
εξοικονόμησης ενέργειας», καθώς και 
εκστρατειών σε τοπικό επίπεδο με δέουσα 
χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο και 
επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις 
δυνατότητες εξοικονόμησης και να 
επιτευχθεί η συμμετοχή και η μάθηση εκ 
μέρους των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 363
Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 141

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

141. προτείνει στην Επιτροπή να 
ανακηρύξει ένα ευρωπαϊκό έτος επάρκειας 

141. προτείνει στην Επιτροπή να
ανακηρύξει ένα ευρωπαϊκό έτος επάρκειας
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πόρων προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν 
οι πολίτες σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής 
για μια πιο αποδοτική χρήση των πόρων, 
και να διεξαγάγει με αφορμή την αλλαγή 
του κλίματος εντατικό διάλογο για τη 
διαθεσιμότητα και τη χρησιμοποίηση των 
πόρων·

ενέργειας και πόρων προκειμένου να
ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σε όλα τα
επίπεδα της πολιτικής για μια πιο
αποδοτική χρήση των πόρων, και να
διεξαγάγει με αφορμή την αλλαγή του
κλίματος εντατικό διάλογο για τη
διαθεσιμότητα και τη χρησιμοποίηση των
πόρων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να καταπολεμήσουν την ενεργειακή 
ένδεια και να εγγυηθούν την ανάπτυξη 
μιας κουλτούρας εξοικονόμησης νερού 
αλλά και να αυξήσουν την εγρήγορση του 
κοινού όσον αφορά την εξοικονόμηση 
νερού μέσω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να
εξετάσει τη δυνατότητα προώθησης ενός 
δικτύου πόλεων που θα ενθαρρύνουν τη 
βιώσιμη χρήση των υδάτων με στόχο την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την από 
κοινού υλοποίηση πιλοτικών έργων 
επίδειξης·

Or. en

Τροπολογία 364
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 141 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

141a. αναγνωρίζει ότι για να
αντιμετωπισθούν οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου που συνδέονται με τα
τρόφιμα, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να κάνει σημαντικές 
περικοπές στο σύνολο της παραγωγής και 
κατανάλωσης κτηνοτροφικών προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 365
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 142

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

142. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδιώξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
για το γεγονός ότι η πρόσβαση σε αρκετό 
πόσιμο νερό δεν είναι αυτονόητη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 366
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 143

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

143. θεωρεί τη διαφήμιση και τις 
πληροφορίες για τα προϊόντα ένα 
σημαντικό μέσο για την ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών για το περιβαλλοντικό 
κόστος των εκάστοτε καταναλωτικών 
αγαθών και για τη μεταβολή της 
καταναλωτικής συμπεριφοράς· 
προειδοποιεί ωστόσο ότι δεν πρέπει να 
γίνεται «περιβαλλοντικό ξέπλυμα» και 
καλεί τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
βιομηχανικούς συνδέσμους να 
καταρτίσουν κώδικα διαφήμισης για τους 
κλάδους τους έτσι ώστε να καταδικάζονται 
η παραπλανητική διαφήμιση και οι ψευδείς 
δηλώσεις και να γίνονται σεβαστές οι 
υφιστάμενες ευρωπαϊκές διατάξεις για τη 
διαφήμιση·

143. θεωρεί τη διαφήμιση και τις 
πληροφορίες για τα προϊόντα ένα 
σημαντικό μέσο για την ευαισθητοποίηση
των καταναλωτών για το περιβαλλοντικό 
κόστος των εκάστοτε καταναλωτικών 
αγαθών και για τη μεταβολή της 
καταναλωτικής συμπεριφοράς· 
προειδοποιεί ωστόσο ότι δεν πρέπει να 
γίνεται «περιβαλλοντικό ξέπλυμα» και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς συνδέσμους 
να καταρτίσουν κώδικα διαφήμισης και 
σήμανσης για τους κλάδους τους έτσι 
ώστε να καταδικάζονται η παραπλανητική 
διαφήμιση και οι ψευδείς δηλώσεις και να 
γίνονται σεβαστές οι υφιστάμενες 
ευρωπαϊκές διατάξεις για τη διαφήμιση και 
τη σήμανση·

Or. en
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Τροπολογία 367
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 144

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

144. θεωρεί σημαντικό να προβληθούν, 
στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες 
και το λιανικό εμπόριο, κυρίως τα 
περιφερειακά και εποχιακά προϊόντα και 
να εξεταστεί σε αυτό το πλαίσιο η 
ενημέρωση των καταναλωτών για τα 
προϊόντα κρέατος όσον αφορά τη μέθοδο 
παραγωγής τους για να διευκολυνθεί η 
διαδικασία λήψης απόφασης των 
καταναλωτών προκειμένου να 
επισημανθούν οι επιπτώσεις της εντατικής 
κτηνοτροφίας στο κλίμα·

144. θεωρεί σημαντικό να προβληθούν, 
στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες 
και το λιανικό εμπόριο, κυρίως τα 
περιφερειακά και εποχιακά προϊόντα και 
να εξεταστεί σε αυτό το πλαίσιο η 
ενημέρωση των καταναλωτών, ιδίως μέσω 
υποχρεωτικής σήμανσης, για τα προϊόντα 
κρέατος όσον αφορά τη μέθοδο παραγωγής 
τους για να διευκολυνθεί η διαδικασία 
λήψης απόφασης των καταναλωτών 
προκειμένου να επισημανθούν οι 
επιπτώσεις της εντατικής κτηνοτροφίας 
στο κλίμα

Or. en

Τροπολογία 368
Jens Holm, Roberto Musacchio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 144 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

144a. εκτιμά ότι οι πολίτες πρέπει να
συνειδητοποιήσουν περισσότερο το
γεγονός ότι η μείωση της παραγωγής και
κατανάλωσης κρέατος και
γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να 
μειώσει τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, καθώς και να μειώσει τον
κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών 
καρκίνου, καρδιακών νόσων και 
παχυσαρκίας·

Or. en
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Τροπολογία 369
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 146

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

146. επικροτεί τις πρωτοβουλίες μεγάλων 
επιχειρήσεων για επιδίωξη εσωτερικών 
στόχων μείωσης με τη συνεργασία του 
προσωπικού και των μεσαίων 
προμηθευτών και για τη δημόσια προβολή 
επικοινωνιακών στρατηγικών για πρότυπα 
βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης· 
ενθαρρύνει τους οικονομικούς συνδέσμους 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να 
δώσουν έμφαση στη βιώσιμη 
επιχειρηματική πρακτική ως ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό τους που τους δίνει 
μοναδικότητα στον ανταγωνισμό·

146. επικροτεί τις πρωτοβουλίες μεγάλων 
επιχειρήσεων για επιδίωξη εσωτερικών 
στόχων μείωσης με τη συνεργασία του 
προσωπικού και των μεσαίων 
προμηθευτών και για τη δημόσια προβολή 
επικοινωνιακών στρατηγικών για πρότυπα 
βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης· 
ενθαρρύνει τους οικονομικούς συνδέσμους 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να 
δώσουν έμφαση στη βιώσιμη 
επιχειρηματική πρακτική ως ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό τους που τους δίνει 
μοναδικότητα στον ανταγωνισμό· συνιστά 
στην Επιτροπή να υποβάλει μέτρα που θα 
υποχρεώνουν όλες τις εμπορικές και μη 
οντότητες να παράσχουν ετήσιες
δημόσιες αναφορές σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
καθώς και σχετικά με τα έσοδα που 
συγκεντρώνουν από τις λειτουργίες του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 370
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος μετά την παράγραφο 146 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πρόγραμμα δράσης για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
για την περίοδο 2009-2014  

Or. en
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Τροπολογία 371
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 146 α (νέα) (μετά τον νέο υπότιτλο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

146a. ζητεί πρόγραμμα δράσης για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
για την περίοδο 2009-2014, το οποίο θα 
εφαρμοσθεί ως ακολούθως:
Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη πρέπει: 
1. να ηγηθούν των συζητήσεων σε
εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο
αναλαμβάνοντας δράση για την 
καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών 
σήμερα,
2. να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν
και να εισαγάγουν ένα πανευρωπαϊκό
υπερδίκτυο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
οι πάροχοι όλων των μορφών ηλεκτρικής 
ενέργειας,
3. να προωθήσουν και να
χρηματοδοτήσουν επαρκείς, βιώσιμες
υποδομές μεταφορών, οι οποίες θα 
μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα, και οι 
οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
τεχνολογίες υδρογόνου και επενδύσεις σε 
σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας,
4. να αναπτύξουν νέες στρατηγικές
επικοινωνίας που θα εκπαιδεύσουν και θα
παράσχουν στους πολίτες κίνητρα για τη
μείωση των εκπομπών με οικονομικά
προσιτό τρόπο, όπως είναι η παροχή 
πληροφόρησης σχετικά με την 
περιεκτικότητα προϊόντων και υπηρεσιών 
σε άνθρακα,
5. να αναπτύξουν νομοθετικά μέσα που
θα ενθαρρύνουν όλους τους
βιομηχανικούς κλάδους να ηγηθούν της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 
ξεκινώντας με το αίτημα για διαφάνεια 
όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα,
6. να θεσπίσουν ισχυρότερους δεσμούς
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μεταξύ του προγράμματος της
στρατηγικής της Λισαβόνας, του 
κοινωνικού προγράμματος και των 
πολιτικών σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή·
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί την
προώθηση και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των τοπικών αρχών 
όσον αφορά:
1. τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης για
την καταπολέμηση της ενεργειακής 
ένδειας, με στόχο την επίτευξη των 
στόχων μηδενικής απόδοσης ενέργειας 
στα ιδιωτικά, εμπορικά και δημόσια 
κτίρια,
2. την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων: 
για παράδειγμα, ανάπτυξη υποδομών για 
σημεία συλλογής,
3. την ανάπτυξη υποδομών για επιβατικά
αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών που
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, καθώς και την εισαγωγή 
κινήτρων για την ανάπτυξη αυτοκινήτων 
μηδενικών εκπομπών ρύπων που θα 
χρησιμοποιούνται στις δημόσιες 
μεταφορές,
4. την προώθηση περισσότερο βιώσιμης
κινητικότητας στις πόλεις και στην 
ύπαιθρο,
5. την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 372
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 147

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

147. υπογραμμίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος 
και των επιπτώσεών της με πολιτικά 

147. υπογραμμίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος 
και των επιπτώσεών της με πολιτικά και 
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μέτρα, με βάση μια μακρόπνοη προοπτική, 
και τη συνεπή υλοποίηση των στρατηγικών 
αποφάσεων στην οποία βασίζεται η 
τελευταία, χωρίς να προτάσσονται 
βραχυπρόθεσμοι πολιτικοί στόχοι·

εκπαιδευτικά μέτρα, με βάση μια 
μακρόπνοη προοπτική, και τη συνεπή 
υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων 
στην οποία βασίζεται η τελευταία, χωρίς 
να προτάσσονται βραχυπρόθεσμοι 
πολιτικοί στόχοι· ενθαρρύνει την 
προώθηση τρόπων ζωής και 
καταναλωτικών προτύπων που στοχεύουν 
στην αειφόρο ανάπτυξη·

Or. pl

Τροπολογία 373
Anders Wijkman, Fiona Hall, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 147 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

147a. αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να
βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου η
συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου
στην ατμόσφαιρα είναι ήδη υπερβολικά
υψηλή, υποχρεώνοντας έτσι την 
ανθρωπότητα να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την απομάκρυνση του 
άνθρακα από την ατμόσφαιρα μέσω 
ενεργειών απομόνωσης διοξειδίου του 
άνθρακα από τη βιομάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
βιοξυλάνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 374
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 149 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

149α. απευθύνει έκκληση προς τις 
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αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να εκπονήσουν εντός τριών 
μηνών από την έγκριση της παρούσας 
έκθεσης μια ευανάγνωστη για το κοινό 
έκδοσή της και να την δημοσιεύσουν· 

Or. de

Τροπολογία 375
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα B - Περίπτωση 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- Ψήφισμα της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 με 
θέμα « Συμβατικές πηγές ενέργειας και 
ενεργειακή τεχνολογία»

Or. de

Τροπολογία 376
Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35a. καλεί τις δημόσιες αρχές να
αποτελέσουν υπόδειγμα και να
καταδείξουν ότι η ανακαίνιση μπορεί να 
είναι οικονομικά προσιτή μέσω των 
διαδικασιών τους που αφορούν τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 377
Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. προτείνει στα κράτη μέλη να
βελτιώσουν και επεκτείνουν τη χρήση
των ταυτοτήτων ενεργειακής απόδοσης 
και να συνδέσουν τις συστάσεις με 
οικονομικά κίνητρα·

Or. en
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