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Τροπολογία 1
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του
σχετικά με το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα 
όσα καταδεικνύονται από πολλές
πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις, η
κλιματική αλλαγή συντελείται με ολοένα 
και ταχύτερους ρυθμούς και έχει
σοβαρότερες επιπτώσεις σε σχέση με τα 
όσα εικάζονταν έως τώρα· ως εκ τούτου,
καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αναλύσουν επειγόντως το ζήτημα του 
κατά πόσον ο γενικότερος στόχος που 
ισχύει μέχρι στιγμής για την ευρωπαϊκή 
πολιτική για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, δηλαδή η μη αύξηση 
της θερμοκρασίας κατά περισσότερο από
2°C, επαρκεί ώστε να εκπληρώσει τον
στόχο της UNFCC για πρόληψη της 
ανθρωπογενούς παρέμβασης στο 
κλιματικό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 2
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι επείγει –σύμφωνα με 
μια οριζόντια προσέγγιση– να 
ενσωματωθεί η αλλαγή του κλίματος ως 
νέος όρος πλαίσιο σε όλους τους τομείς 
και τα πεδία της πολιτικής και να ληφθούν 
υπόψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αίτια 
και τα αποτελέσματα της αύξησης της 

1. υπογραμμίζει ότι επείγει –σύμφωνα με 
μια οριζόντια προσέγγιση– να 
ενσωματωθούν η αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη και η 
συνακόλουθη αλλαγή του κλίματος ως 
νέοι όροι πλαίσιο σε όλους τους τομείς και 
τα πεδία της πολιτικής και να ληφθούν 
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θερμοκρασίας του πλανήτη· υπόψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αίτια 
και τα αποτελέσματα της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 3
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι επείγει –σύμφωνα με 
μια οριζόντια προσέγγιση– να 
ενσωματωθεί η αλλαγή του κλίματος ως 
νέος όρος πλαίσιο σε όλους τους τομείς 
και τα πεδία της πολιτικής και να ληφθούν
υπόψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τα 
αίτια και τα αποτελέσματα της αύξησης 
της θερμοκρασίας του πλανήτη·

1. υπογραμμίζει τη σημασία –σύμφωνα με 
μια οριζόντια προσέγγιση– της 
ενσωμάτωσης της αλλαγής του κλίματος 
ως νέου όρου πλαίσιο σε όλους τους τομείς 
και τα πεδία της πολιτικής και της λήψης
υπόψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία των
αιτίων και των αποτελεσμάτων της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη·

Or. pl

Τροπολογία 4
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δεν αφορά το αγγλικό κείμενο.

Or. sl
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Τροπολογία 5
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι επείγει –σύμφωνα με 
μια οριζόντια προσέγγιση– να 
ενσωματωθεί η αλλαγή του κλίματος ως 
νέος όρος πλαίσιο σε όλους τους τομείς και 
τα πεδία της πολιτικής και να ληφθούν 
υπόψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αίτια 
και τα αποτελέσματα της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη·

1. υπογραμμίζει ότι επείγει –σύμφωνα με 
μια οριζόντια προσέγγιση– να 
ενσωματωθεί η αλλαγή του κλίματος ως 
νέος όρος πλαίσιο σε όλους τους τομείς και 
τα πεδία της πολιτικής και να ληφθούν 
υπόψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τα 
παγκόσμια αίτια και αποτελέσματά της·

Or. pl

Τροπολογία 6
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι επείγει –σύμφωνα με 
μια οριζόντια προσέγγιση– να 
ενσωματωθεί η αλλαγή του κλίματος ως 
νέος όρος πλαίσιο σε όλους τους τομείς και 
τα πεδία της πολιτικής και να ληφθούν 
υπόψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τα 
αίτια και τα αποτελέσματα της αύξησης 
της θερμοκρασίας του πλανήτη·

1. υπογραμμίζει ότι επείγει –σύμφωνα με 
μια οριζόντια προσέγγιση– να 
ενσωματωθεί η αλλαγή του κλίματος ως 
νέος όρος πλαίσιο σε όλους τους τομείς και 
τα πεδία της πολιτικής και να ληφθούν 
υπόψη τα αίτια και τα αποτελέσματα της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 
όλους τους σχετικούς τομείς της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

Or. de
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Τροπολογία 7
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής θα οδηγήσει σε
κοινωνικές αλλαγές που θα συμβάλουν
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και βιομηχανιών, θα καταπολεμήσουν την
ενεργειακή ένδεια και θα προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη, όπως είναι η βελτίωση 
της υγείας και ένα καλύτερο περιβάλλον 
για τους πολίτες· τονίζει ότι η συνεργασία 
σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο θα αποβεί ζωτικής σημασίας εάν 
επιθυμούμε την επιτυχία του στόχου 
αυτού·

Or. en

Τροπολογία 8
Dorette Corbey, Κατερίνα Μπατζελή, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. είναι πεπεισμένο ότι η κλιματική 
αλλαγή μπορεί να καταπολεμηθεί με
επιτυχία μόνο με τη συμμετοχή και την 
προστασία των πολιτών καθ’ όλη την 
περίοδο μετάβασης σε μια οικονομία
ουδέτερη σε άνθρακα· επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, ότι οι πολιτικές μείωσης και 
προσαρμογής θα ωθήσουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προς ένα νέο πρότυπο
αειφόρου ανάπτυξης τον κοινωνικό 
χαρακτήρα του οποίου θα πρέπει να 
προωθήσει προκειμένου να διασφαλίσει 
την κοινωνική συναίνεση·
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Or. en

Τροπολογία 9
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. τονίζει ότι τα μέτρα για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι
εξίσου σημαντικά με τα μέτρα για τη 
μείωσή της·

Or. sl

Τροπολογία 10
Anders Wijkman, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi, Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  1a. τονίζει ότι η ανθρώπινη κοινωνία
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διττή
πρόκληση όσον αφορά το σύστημα
υποστήριξης της ζωής στη γη: την 
κλιματική αλλαγή και την υπερβολική
χρήση και καταστροφή πολλών από τα 
πλέον σημαντικά οικοσυστήματα· τονίζει
τις πολλαπλές διασυνδέσεις μεταξύ του 
κλιματικού συστήματος και των 
οικοσυστημάτων –ιδίως της δυνατότητας 
των ωκεανών και των χερσαίων 
οικοσυστημάτων να δεσμεύουν άνθρακα–
και υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά μόνο στο πλαίσιο της 
ύπαρξης υγιών οικοσυστημάτων·

Or. en



PE414.179v01-00 8/108 AM\746497EL.doc

EL

Τροπολογία 11
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από 20% μέχρι 30% έως το 
2020 και για έναν μακροπρόθεσμο στόχο 
μείωσης από 50% μέχρι 80% έως το 2050, 
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 
50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 30%, εφόσον υπάρξει 
διεθνής συμφωνία η οποία θα ορίζει ότι 
και άλλες βιομηχανικές χώρες θα 
καταβάλουν παρόμοιες προσπάθειες και 
ότι οι πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες 
χώρες θα καταβάλουν κατάλληλες 
προσπάθειες, και για έναν μακροπρόθεσμο 
στόχο μείωσης από 60% μέχρι 80% έως το 
2050, προκειμένου να υπάρχουν 
πιθανότητες 50% να περιοριστεί η αύξηση 
της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε 
2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά 
επίπεδα·

Or. de

Τροπολογία 12
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από 20% μέχρι 30% έως το 
2020 και για έναν μακροπρόθεσμο στόχο 

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2020 και 
για έναν μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης 
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μείωσης από 50% μέχρι 80% έως το 2050, 
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 
50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

κατά 80% έως το 2050 σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990 που ίσχυαν για την ΕΕ 
και άλλες βιομηχανικές χώρες, 
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 
50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 13
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Riitta Myller, Inés Ayala 
Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από 20% μέχρι 30% έως το 
2020 και για έναν μακροπρόθεσμο στόχο 
μείωσης από 50% μέχρι 80% έως το 2050, 
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 
50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από 25% μέχρι 40% έως το 
2020, όπως συμφωνήθηκε στον οδικό 
χάρτη που εγκρίθηκε το 2007 στη 
διάσκεψη στο Μπαλί για την κλιματική 
αλλαγή, και για έναν μακροπρόθεσμο 
στόχο μείωσης από 60% μέχρι 80% έως το 
2050, διατηρώντας την εστίαση στον 
περιορισμό της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Or. en
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Τροπολογία 14
Anders Wijkman, John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από 20% μέχρι 30% έως το 
2020 και για έναν μακροπρόθεσμο στόχο 
μείωσης από 50% μέχρι 80% έως το 2050, 
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 
50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για τις βιομηχανικές χώρες
από 25% μέχρι 40% έως το 2020, όπως 
συμφωνήθηκε στο Μπαλί, και για έναν 
μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης από 
τουλάχιστον 80% μέχρι 95% έως το 2050, 
σε σύγκριση με τις τιμές του 1990,
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 
50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 15
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από 20% μέχρι 30% έως το 
2020 και για έναν μακροπρόθεσμο στόχο 
μείωσης από 50% μέχρι 80% έως το 2050, 
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2020 και 
για έναν μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης 
από 70% μέχρι 90% έως το 2050, 
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 
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50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 16
Johannes Blokland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους 
στόχους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη 
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από 20% μέχρι 30% έως το 
2020 και για έναν μακροπρόθεσμο στόχο 
μείωσης από 50% μέχρι 80% έως το 2050, 
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 
50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους
στόχους για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και δίνει έμφαση στη
σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο
στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου από 20% μέχρι 30% έως το
2020 και για έναν μακροπρόθεσμο στόχο
μείωσης από 60% μέχρι 80% έως το 2050, 
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες
50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Or. nl

Τροπολογία 17
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. τονίζει ότι η επίδραση ενός έθνους
στο κλίμα δεν περιορίζεται μόνο στις
φυσικές εκπομπές ρύπων που αυτό 
παράγει· παροτρύνει την ΕΕ να λάβει
επειγόντως πρωτοβουλίες στο εσωτερικό 
της, καθώς και στο πλαίσιο διεθνών 
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διαπραγματεύσεων, με σκοπό την 
ανάπτυξη λογιστικών αρχών που θα 
περιλαμβάνουν επίσης το σύνολο των 
επιπτώσεων της κατανάλωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
των διεθνών αεροπορικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 18
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το
αποτύπωμα άνθρακα των μελλοντικών
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτικής,
ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι
πληρούνται οι στόχοι που αφορούν την
κλιματική αλλαγή και που έχουν τεθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας
παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας·

Or. en

Τροπολογία 19
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τα πολιτικά μέτρα και 
συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο και σε 
επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών 

διαγράφεται
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της, τα οποία έχει προτείνει 
επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 20
Guido Sacconi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τα πολιτικά μέτρα και 
συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο και σε 
επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών της, 
τα οποία έχει προτείνει επανειλημμένα το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

3. υπογραμμίζει τα πολιτικά μέτρα και
συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο
(συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών πολυμερών συμφωνιών)
και σε επίπεδο της ΕΕ και των κρατών
μελών της, τα οποία έχει προτείνει
επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής·

Or. it

Τροπολογία 21
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι αφοσιωμένο στον ηγετικό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της 
UNFCCC σε επίπεδο COP και MOP, αλλά
και άλλα διεθνή φόρουμ· επίσης, 
επισημαίνει ότι για μια αξιόπιστη 
εκπλήρωση του ηγετικού αυτού ρόλου 
είναι επειγόντως απαραίτητο να 
εκπληρώσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

4. είναι αφοσιωμένο στον ηγετικό ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της 
UNFCCC σε επίπεδο COP και MOP, αλλά 
και άλλα διεθνή φόρουμ, όπως ο ΠΟΕ, η 
Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο· επίσης, επισημαίνει 
ότι για μια αξιόπιστη εκπλήρωση του 
ηγετικού αυτού ρόλου είναι επειγόντως 
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τους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο· απαραίτητο να εκπληρώσει η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της τους στόχους του 
πρωτοκόλλου του Κιότο·

Or. en

Τροπολογία 22
Riitta Myller, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συμμερίζεται την άποψη ότι η ανάπτυξη, 
η εφαρμογή και η εξαγωγή σύγχρονων 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών συνεισφέρει 
στην υλοποίηση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας και των στόχων του Κιότο για 
την ΕΕ, καθώς και άλλων στόχων της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 
και με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνονται 
στόχοι προστασίας του περιβάλλοντος και
οικονομική ανάπτυξη·

5. συμμερίζεται την άποψη ότι η ανάπτυξη, 
η εφαρμογή και η εξαγωγή σύγχρονων 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών συνεισφέρει 
ταυτόχρονα στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Λισαβόνας και των 
στόχων του Κιότο για την ΕΕ, καθώς και 
άλλων στόχων της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, και επισημαίνει ότι 
για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων
προστασίας του περιβάλλοντος και 
οικονομικής ανάπτυξης, απαιτείται η 
πλήρης ενοποίηση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας και της δέσμης μέτρων για το 
κλίμα και την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 23
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 
επιτευχθεί καταρχάς δραστική αύξηση 
της απόδοσης σε όλους τους τομείς της 
καθημερινής ζωής και παράλληλα να 
αρχίσουμε να περνάμε σε έναν βιώσιμο 

διαγράφεται
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τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης με 
συνειδητή φροντίδα για τους πόρους 
μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 24
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι 
είναι ανάγκη να εξεταστούν ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τα υπάρχοντα και μελλοντικά 
χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τη 
συμβατότητά τους με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
να γίνουν ενδεχομένως προσαρμογές·

7. υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι 
είναι ανάγκη να εξεταστούν ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τα υπάρχοντα και μελλοντικά 
χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τη 
συμβατότητά τους με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
να γίνουν ενδεχομένως προσαρμογές, να 
δεσμευθούν κονδύλια από τον τομέα που 
αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και να προαχθούν 
αλλαγές στη νοοτροπία υπέρ της 
αειφόρου ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 25
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι 
είναι ανάγκη να εξεταστούν ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

7. υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι 
είναι ανάγκη να εξεταστούν ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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και τα υπάρχοντα και μελλοντικά 
χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τη 
συμβατότητά τους με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
να γίνουν ενδεχομένως προσαρμογές·

και τα υπάρχοντα και μελλοντικά 
χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τη 
συμβατότητά τους με τους στόχους των 
ευρωπαϊκών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένης εκείνης για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
να γίνουν ενδεχομένως προσαρμογές·

Or. pl

Τροπολογία 26
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι 
είναι ανάγκη να εξεταστούν ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τα υπάρχοντα και μελλοντικά 
χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τη 
συμβατότητά τους με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
να γίνουν ενδεχομένως προσαρμογές·

7. υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι 
είναι ανάγκη να εξεταστούν ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τα υπάρχοντα και μελλοντικά 
χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τη 
συμβατότητά τους με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
να γίνουν ενδεχομένως προσαρμογές, 
καθώς και να ληφθούν προληπτικά μέτρα 
για την αντιμετώπιση των δυσμενών
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

Or. pl

Τροπολογία 27
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια επιτυχημένη 
πολιτική για την έρευνα και την ανάπτυξη 
καθίσταται καταρχάς δυνατή με την 

διαγράφεται
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πρακτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
μέσω της εξασφαλισμένης πρόσβασης 
στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 28
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες
μείωσης και προσαρμογής πρέπει να
συμβαδίζουν, δεδομένου ότι η διαχείριση
των ήδη υφιστάμενων συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής είναι ύψιστης 
σημασίας για πολλές περιφέρειες και 
τομείς της οικονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 29
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει ότι σχεδόν το ήμισυ του
παγκόσμιου πληθυσμού είναι κάτω των
25 ετών και ότι οι αποφάσεις που θα
ληφθούν σήμερα σχετικά με την πολιτική 
για το κλίμα θα έχουν πολύ 
μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη
μεγαλύτερη σε αριθμό γενιά νέων
ανθρώπων στην ανθρώπινη ιστορία·
ζητεί ειδικότερα από τους υπεύθυνους για
τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό
να εντάξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
παιδιών όσον αφορά τη στέγαση, τις 
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μεταφορές, τα σχολεία, την υγεία και 
άλλες υποδομές στο πλαίσιο της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 30
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι μία ευφυής πολιτική 
για την προστασία του κλίματος μπορεί 
να επιλύσει και άλλα προβλήματα, όπως 
π.χ. μέσω της μείωσης της εξάρτησης 
από τις εισαγωγές πετρελαίου, αερίου και 
άλλων ορυκτών καυσίμων, του 
περιορισμού της αύξησης των δαπανών 
στον ενεργειακό τομέα και της παροχής 
κινήτρων για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση· 

Or. de

Τροπολογία 31
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της
Λισαβόνας ορίζει με μεγαλύτερη
σαφήνεια τους στόχους και τις
αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα
της κλιματικής αλλαγής και ότι, εφόσον 
επικυρωθεί, θα ενισχύσει την ικανότητα 
της ΕΕ για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης και την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής1·
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1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας (Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P6_TA(2008)0055).

Or. en

Τροπολογία 32
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος μετά την Παράγραφο 8 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διεθνής διάσταση: μετά το 2012, 
εξωτερική πολιτική για το κλίμα και 
διεθνές εμπόριο

Επίδραση των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων

Or. en

Τροπολογία 33
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (μετά τον υπότιτλο «Επίδραση των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων»)(νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. ζητεί από την Επιτροπή να
εγκαινιάσει μια στρατηγική της ΕΕ για τη
στέγαση των πληθυσμών που
αναγκάζονται να μετακινηθούν εξαιτίας 
των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής 
και για την προστασία των δικαιωμάτων 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 34
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

   8β. ζητεί τη σύσταση διεθνούς ταμείου
που θα συμβάλλει στη διαχείριση της
μετανάστευσης που οφείλεται στην
κλιματική αλλαγή και την περαιτέρω 
επιστημονική αξιολόγηση, στο πλαίσιο 
της ολοκληρωμένης πρόληψης και 
ελέγχου της ρύπανσης (IPPC), της 
εκτόπισης πληθυσμών εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 35
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συνιστά στην Επιτροπή και τις επόμενες 
Προεδρίες του Συμβουλίου να αναλάβουν 
τον ηγετικό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για 
μετά το 2012 και να τις ολοκληρώσουν 
μέχρι το 2009, προκειμένου να μείνει 
αρκετός χρόνος για την επικύρωση της 
μελλοντικής συμφωνίας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
να αποφευχθεί η ύπαρξη κενού μεταξύ των 
περιόδων δέσμευσης·

9. συνιστά στην Επιτροπή και τις επόμενες 
Προεδρίες του Συμβουλίου να αναλάβουν 
τον ηγετικό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για 
μετά το 2012 και για διεθνείς τομεακές 
συμφωνίες και να τις ολοκληρώσουν μέχρι 
το 2009, προκειμένου να μείνει αρκετός 
χρόνος για την επικύρωση της μελλοντικής 
συμφωνίας για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και να αποφευχθεί η 
ύπαρξη κενού μεταξύ των περιόδων 
δέσμευσης·

Or. en
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Τροπολογία 36
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η νέα συμφωνία για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 
πρέπει να βασιστεί στην αρχή της «κοινής, 
αλλά διαφορετικής ευθύνης» και, σε αυτό 
το πλαίσιο, ο βιομηχανικός κόσμος πρέπει 
να συμβάλει οπωσδήποτε στη μείωση των 
εκπομπών, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες 
θα δεσμευτούν και αυτές για τη λήψη 
μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων τους·

10. υπογραμμίζει ότι η νέα συμφωνία για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 
πρέπει να βασιστεί στην αρχή της «κοινής, 
αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης» και, σε 
αυτό το πλαίσιο, οι χώρες του 
βιομηχανικού κόσμου πρέπει να ηγηθούν 
της μείωσης των εγχώριων εκπομπών 
τους τουλάχιστον εντός του εύρους της 
ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου 
της ρύπανσης που ανέρχεται σε 20-40% 
μέχρι το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες 
θα επιτύχουν και αυτές ουσιαστικές 
αποκλίσεις από τα συνήθη βασικά 
επίπεδα εργασίας τους, μέσω της λήψης 
μετρήσιμης, τεκμηριώσιμης και 
επαληθεύσιμης υποστήριξης για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων, και της 
μεταφοράς οικονομικών πόρων και 
τεχνολογίας από τις βιομηχανικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 37
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η νέα συμφωνία για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 
πρέπει να βασιστεί στην αρχή της «κοινής, 
αλλά διαφορετικής ευθύνης» και, σε αυτό 
το πλαίσιο, ο βιομηχανικός κόσμος πρέπει 

10. υπογραμμίζει ότι η νέα συμφωνία για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 
πρέπει να βασιστεί στην αρχή της «κοινής, 
αλλά διαφορετικής ευθύνης» και, σε αυτό 
το πλαίσιο, ο βιομηχανικός κόσμος πρέπει 
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να συμβάλει οπωσδήποτε στη μείωση των 
εκπομπών, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες 
θα δεσμευτούν και αυτές για τη λήψη 
μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων τους·

να συμβάλει οπωσδήποτε με κοινωνικά 
και οικονομικά υπεύθυνο τρόπο στη 
μείωση των εκπομπών, ενώ οι 
αναπτυσσόμενες χώρες θα δεσμευτούν και 
αυτές για τη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων τους·

Or. de

Τροπολογία 38
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η νέα συμφωνία για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 
πρέπει να βασιστεί στην αρχή της «κοινής, 
αλλά διαφορετικής ευθύνης» και, σε αυτό 
το πλαίσιο, ο βιομηχανικός κόσμος πρέπει 
να συμβάλει οπωσδήποτε στη μείωση των 
εκπομπών, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες 
θα δεσμευτούν και αυτές για τη λήψη 
μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων τους·

10. υπογραμμίζει ότι η νέα συμφωνία για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 
πρέπει να βασιστεί στην αρχή της «κοινής, 
αλλά διαφορετικής ευθύνης» και, σε αυτό 
το πλαίσιο, ο βιομηχανικός κόσμος πρέπει 
να συμβάλει οπωσδήποτε στη μείωση των 
εκπομπών, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες 
θα δεσμευτούν και αυτές για τη λήψη 
μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και για την επίτευξη 
αειφόρου ανάπτυξης στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων τους·

Or. sl

Τροπολογία 39
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δεν αφορά το αγγλικό κείμενο.
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Or. sl

Τροπολογία 40
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν μια εξωτερική 
πολιτική για το κλίμα και να επαναφέρουν 
διαρκώς στο επίκεντρο τους στόχους της 
ΕΕ για το κλίμα στις διπλωματικές 
αποστολές της ΕΕ και των κρατών 
μελών· δεσμεύεται, από την πλευρά της, 
να επαναφέρει διαρκώς το θέμα των 
στόχων της ΕΕ για το κλίμα και να 
υπερασπίζεται τους εν λόγω στόχους στο 
πλαίσιο των επαφών της με βουλευτές 
άλλων χωρών· 

Or. de

Τροπολογία 41
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. τονίζει ότι οι αναδυόμενες
πρωτοβουλίες με σκοπό τη
χρηματοδότηση και την υποστήριξη της
αντίδρασης στην κλιματική αλλαγή
πρέπει να συνδέονται επίσημα με τη
διαδικασία της UNFCCC και την
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της
Χιλιετίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η
πλήρης ενοποίηση της επιπρόσθετης 
υποστήριξης για τα μέτρα αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής με την 
αναπτυξιακή υποστήριξη, ούτως ώστε τα 



PE414.179v01-00 24/108 AM\746497EL.doc

EL

μέτρα για την αντιμετώπιση των 
πολλαπλών αναπτυξιακών προκλήσεων 
και της κλιματικής αλλαγής να είναι 
αμοιβαία υποστηρικτικά· τονίζει, 
ωστόσο, ότι ο μεγάλος όγκος του κόστους 
μείωσης και προσαρμογής στις 
αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα πρέπει να 
καλύπτεται από την επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά ότι πρέπει να 
κινητοποιηθούν πρόσθετοι πόροι για να 
βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 42
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενσωματώσουν τις απαιτήσεις για 
μείωση των εκπομπών, καθώς και μέτρα 
προσαρμογής στις συνέπειες της αλλαγής 
του κλίματος, σε αναπτυξιακά 
προγράμματα και να υπογραμμίσουν αυτές 
τις απαιτήσεις σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων των διεθνών οργανισμών 
αναπτυξιακής βοήθειας, 
συμπεριλαμβάνοντας μέσω εταιρικών 
σχέσεων και τον ιδιωτικό τομέα και 
δημόσιες υπηρεσίες στις εμπλεκόμενες 
χώρες ή περιοχές·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να ενσωματώσουν τις απαιτήσεις για
μείωση των εκπομπών, καθώς και μέτρα
προσαρμογής στις συνέπειες της αλλαγής
του κλίματος, σε αναπτυξιακά
προγράμματα και να υπογραμμίσουν αυτές
τις απαιτήσεις σε διαδικασίες λήψης
αποφάσεων των διεθνών οργανισμών
αναπτυξιακής βοήθειας· τονίζει ότι η 
χρηματοδότηση της προσαρμογής πρέπει 
να παρέχεται επιπρόσθετα του παρόντος 
επιπέδου βοήθειας και δεν θα πρέπει να 
συνεπάγεται απλώς στροφή προς άλλους 
πόρους·

Or. en
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Τροπολογία 43
Fiona Hall, Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
ενσωματώσουν τις απαιτήσεις για μείωση 
των εκπομπών, καθώς και μέτρα 
προσαρμογής στις συνέπειες της αλλαγής 
του κλίματος, σε αναπτυξιακά 
προγράμματα και να υπογραμμίσουν αυτές 
τις απαιτήσεις σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων των διεθνών οργανισμών 
αναπτυξιακής βοήθειας, 
συμπεριλαμβάνοντας μέσω εταιρικών 
σχέσεων και τον ιδιωτικό τομέα και 
δημόσιες υπηρεσίες στις εμπλεκόμενες 
χώρες ή περιοχές·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να ενσωματώσουν τις απαιτήσεις για
μείωση των εκπομπών, καθώς και μέτρα
προσαρμογής στις συνέπειες της αλλαγής
του κλίματος, σε αναπτυξιακά
προγράμματα και να υπογραμμίσουν αυτές
τις απαιτήσεις σε διαδικασίες λήψης
αποφάσεων των διεθνών οργανισμών
αναπτυξιακής βοήθειας, 
συμπεριλαμβάνοντας μέσω εταιρικών
σχέσεων και τον ιδιωτικό τομέα και
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις στις
εμπλεκόμενες χώρες ή περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 44
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. τονίζει ότι ο μεγάλος όγκος του
κόστους μείωσης και προσαρμογής στις
αναπτυσσόμενες χώρες δεν πρέπει να
καλύπτεται από την επίσημη
αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία αποσκοπεί
στο να επιτρέψει στις χώρες εταίρους να
εκπληρώσουν τις προτεραιότητες ανά
χώρα και τους ήδη συμφωνηθέντες 
διεθνείς αναπτυξιακούς στόχους, αλλά ότι 
πρέπει να κινητοποιηθούν πρόσθετοι 
πόροι που θα βοηθήσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
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κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 45
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επικροτεί τη δημιουργία συμμαχίας
για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη
(GCCA) που στοχεύει στην ενίσχυση της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις
αναπτυσσόμενες χώρες· αναγνωρίζει ότι 
τα 60 εκατομμύρια ευρώ που έχουν 
διατεθεί από την Επιτροπή αποτελούν
τραγικά ανεπαρκές ποσό· καλεί τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερες 
αρμοδιότητες όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση και την ευθυγράμμιση 
των αναπτυξιακών τους δραστηριοτήτων 
με τις δραστηριότητες της GCCA· καλεί 
επιπλέον την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να παράσχουν επειγόντως πρόσθετους,
καινοτόμους χρηματοδοτικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 46
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ασφάλεια και της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια 
και την άμυνα τις επιπτώσεις της αλλαγής 

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εδραιώσουν «κλιματική διπλωματία» στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την ασφάλεια και της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα, 
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του κλίματος και των συνεπαγόμενων 
φυσικών καταστροφών για την πολιτική 
προστασία και την ασφάλεια των 
ανθρώπων·

και να προλαμβάνουν, να παρακολουθούν
και να αναλαμβάνουν δράσεις για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
αλλαγής του κλίματος και των 
συνεπαγόμενων φυσικών καταστροφών για 
την πολιτική προστασία και την ασφάλεια 
των ανθρώπων, καθώς και τις 
ενδεχόμενες συγκρούσεις που μπορεί να 
προκληθούν εξαιτίας των αλλαγών στην 
προσφορά ύδατος και γης που 
προκύπτουν λόγω της κλιματικής 
αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 47
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνάψουν με χώρες στόχους εταιρικές 
σχέσεις για το κλίμα που θα επιτρέψουν 
την υπέρβαση των εμποδίων μιας 
επιτυχούς μεταφοράς τεχνολογίας και την 
επεξεργασία εξατομικευμένων λύσεων, οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα θέματα 
της προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, της κατάστασης ως προς
την τεχνολογική ανάπτυξη, της θεσμικής
σταθερότητας και της ύπαρξης 
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στη 
χώρα στόχο·

15. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις υπάρχουσες εταιρικές 
σχέσεις για το κλίμα με αναπτυσσόμενες
χώρες στόχους και αναδυόμενες 
οικονομίες, και να συνάψουν νέες 
εταιρικές σχέσεις, σε τομείς όπου δεν 
υφίστανται επί του παρόντος, οι οποίες 
θα παράσχουν σημαντικά αυξημένη 
οικονομική ενίσχυση για την τεχνολογική 
ανάπτυξη και μεταφορά, την προστασία 
της πνευματικής ιδιοκτησίας και τη 
θεσμική ανάπτυξη ικανοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 48
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να
συνάψουν με χώρες στόχους εταιρικές 
σχέσεις για το κλίμα που θα επιτρέψουν 
την υπέρβαση των εμποδίων μιας 
επιτυχούς μεταφοράς τεχνολογίας και την 
επεξεργασία εξατομικευμένων λύσεων, οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα θέματα 
της προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, της κατάστασης ως προς την 
τεχνολογική ανάπτυξη, της θεσμικής 
σταθερότητας και της ύπαρξης 
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στη 
χώρα στόχο·

15. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
υπερβούν τα εμπόδια μιας επιτυχούς 
μεταφοράς τεχνολογίας προς τρίτες χώρες
σχετικά με ζητήματα όπως τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την
κατάσταση ως προς την τεχνολογική 
ανάπτυξη, της θεσμικής σταθερότητας και 
της ύπαρξης ανθρώπινων και οικονομικών 
πόρων στη χώρα στόχο·

Or. en

Τροπολογία 49
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνάψουν με χώρες στόχους εταιρικές 
σχέσεις για το κλίμα που θα επιτρέψουν 
την υπέρβαση των εμποδίων μιας 
επιτυχούς μεταφοράς τεχνολογίας και την 
επεξεργασία εξατομικευμένων λύσεων, οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα θέματα της 
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
της κατάστασης ως προς την τεχνολογική 
ανάπτυξη, της θεσμικής σταθερότητας και 
της ύπαρξης ανθρώπινων και οικονομικών 
πόρων στη χώρα στόχο·

15. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνάψουν με χώρες στόχους εταιρικές 
σχέσεις για το κλίμα που θα επιτρέψουν 
την υπέρβαση των εμποδίων μιας 
επιτυχούς μεταφοράς τεχνολογίας και την 
επεξεργασία εξατομικευμένων λύσεων, οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα θέματα της 
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
της κατάστασης ως προς την τεχνολογική 
ανάπτυξη, της θεσμικής σταθερότητας και 
της ύπαρξης ανθρώπινων και οικονομικών 
πόρων στη χώρα στόχο· επισημαίνει εν 
προκειμένω ότι η εταιρική σχέση Ασίας-
Ειρηνικού αποδεικνύεται αποδοτικό μέσο 
στο πλαίσιο των προσπαθειών για την 
επίτευξη ενός μέλλοντος χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 50
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί την Επιτροπία, απουσία μιας 
νέας διεθνούς συμφωνίας, να προχωρήσει
σε διαπραγματεύσεις και να συνάψει
εταιρικές σχέσεις τομεακής προσέγγισης 
με τις χώρες εκείνες που δεν συμμετέχουν 
στα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών ρύπων·

Or. en

Τροπολογία 51
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει 
στο πλαίσιο των διαπραγματευτικών 
γύρων του ΠΟΕ και της διαδικασίας για 
μετά το 2012 εναρμονισμένες στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης για την εμπορική και την 
περιβαλλοντική πολιτική, προκειμένου να 
μεταδώσει στους εταίρους των 
διαπραγματεύσεων με πειστικό τρόπο τους 
ευρωπαϊκούς στόχους για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
τα μέσα που αναπτύχθηκαν γι’ αυτό, να 
διαλύσει τις ανησυχίες για εμπορικούς 
φραγμούς ή άλλα μειονεκτήματα στις 
εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες εάν 
δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και να εφαρμόσει την αρχή της 
αμοιβαιότητας σύμφωνα με το πνεύμα 

16. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει 
στο πλαίσιο των διαπραγματευτικών 
γύρων του ΠΟΕ και της διαδικασίας για 
μετά το 2012 εναρμονισμένες στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης για την εμπορική και την 
περιβαλλοντική πολιτική, προκειμένου να 
μεταδώσει στους εταίρους των 
διαπραγματεύσεων με πειστικό τρόπο τους 
ευρωπαϊκούς στόχους για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·
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της παγκόσμιας αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. pl

Τροπολογία 52
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει 
στο πλαίσιο των διαπραγματευτικών 
γύρων του ΠΟΕ και της διαδικασίας για 
μετά το 2012 εναρμονισμένες στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης για την εμπορική και την 
περιβαλλοντική πολιτική, προκειμένου να 
μεταδώσει στους εταίρους των 
διαπραγματεύσεων με πειστικό τρόπο τους 
ευρωπαϊκούς στόχους για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
τα μέσα που αναπτύχθηκαν γι’ αυτό, να 
διαλύσει τις ανησυχίες για εμπορικούς 
φραγμούς ή άλλα μειονεκτήματα στις 
εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες εάν 
δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και να εφαρμόσει την αρχή της 
αμοιβαιότητας σύμφωνα με το πνεύμα 
της παγκόσμιας αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής·

16. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει
στο πλαίσιο των διαπραγματευτικών
γύρων του ΠΟΕ και της διαδικασίας για
μετά το 2012 εναρμονισμένες στρατηγικές
διαπραγμάτευσης για την εμπορική και την
περιβαλλοντική πολιτική, προκειμένου να
παράσχει μέρος της λύσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
εφαρμόζοντας εμπορικές και επενδυτικές 
πολιτικές που δημιουργούν οικονομικά 
κίνητρα σχεδιασμένα να εκπληρώσουν 
τους στόχους της πολιτικής για την 
κλιματική αλλαγή· τονίζει ότι η ΕΕ
ενδέχεται να χρειαστεί να εφαρμόσει
αυτούς τους κανόνες για να δημιουργήσει
οικονομικά αντικίνητρα για 
δραστηριότητες μη φιλικές προς το 
κλίμα· επισημαίνει ότι οι εταίροι των
διαπραγματεύσεων με την ΕΕ θα λάβουν 
συνεπώς με πειστικό τρόπο το μήνυμα 
σχετικά με τους ευρωπαϊκούς στόχους για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και τα μέσα που αναπτύχθηκαν γι’ αυτό·

Or. en

Τροπολογία 53
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί το Συμβούλιο και την
Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι το όργανο
επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ δρα
σύμφωνα με τις διατάξεις της GATT, 
δίνοντας έτσι στα μέλη τους τη 
δυνατότητα να λάβουν μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και τη διατήρηση των 
εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, με σκοπό 
την πρόληψη της απόρριψης στο 
περιβάλλον προϊόντων προερχόμενων από 
χώρες που δεν έχουν επικυρώσει το 
πρωτόκολλο μετά το Κιότο·

Or. en

Τροπολογία 54
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί την Επιτροπή και το
Συμβούλιο να αναπτύξουν διεθνείς
επιλογές πολιτικής που θα αποσκοπούν 
στην υποστήριξη της προσαρμογής στο
θαλάσσιο περιβάλλον της Αρκτικής και 
στην αντιμετώπιση σημαντικών 
κλιματικών προβλημάτων στην περιοχή, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των
σχετικών τομέων πολιτικής·

Or. en
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Τροπολογία 55
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή, τις Προεδρίες 
του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη να 
διαδραματίσουν διαμεσολαβητικό ρόλο σε 
διμερές επίπεδο στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για 
μετά το 2012 μεταξύ των θέσεων των 
βιομηχανικών χωρών, της G5 και των 
αναπτυσσομένων χωρών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μέσω της εξισορρόπησης 
συμφερόντων η επιτυχία των 
διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής με τη 
συμπερίληψη όλων των μειζόνων 
παραγόντων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου·

17. ζητεί από την Επιτροπή, τις Προεδρίες 
του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη να 
διαδραματίσουν διαμεσολαβητικό ρόλο σε 
διμερές επίπεδο στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για 
μετά το 2012, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επιτυχία των 
διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής που στοχεύουν 
στην επίτευξη του στόχου των·2ºC·

Or. en

Τροπολογία 56
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή, τις Προεδρίες
του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη να 
διαδραματίσουν διαμεσολαβητικό ρόλο σε 
διμερές επίπεδο στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για 
μετά το 2012 μεταξύ των θέσεων των 
βιομηχανικών χωρών, της G5 και των 
αναπτυσσομένων χωρών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μέσω της εξισορρόπησης 
συμφερόντων η επιτυχία των 
διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής με τη 

17. ζητεί από την Επιτροπή, τις Προεδρίες 
του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη να 
διαδραματίσουν διαμεσολαβητικό ρόλο σε 
διμερές επίπεδο στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για 
μετά το 2012 και για διεθνείς τομεακές 
συμφωνίες μεταξύ των θέσεων των 
βιομηχανικών χωρών, της G5 και των 
αναπτυσσομένων χωρών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μέσω της εξισορρόπησης 
συμφερόντων η επιτυχία των 
διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση 
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συμπερίληψη όλων των μειζόνων 
παραγόντων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου·

της κλιματικής αλλαγής με τη 
συμπερίληψη όλων των μειζόνων 
παραγόντων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 57
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται 
μια μελλοντοστραφή στρατηγική 
ενεργειακή πολιτική και εξωτερική 
πολιτική για την ενέργεια προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διασφάλιση μεγάλου 
βαθμού ασφάλειας ενεργειακού 
εφοδιασμού με τήρηση των επιταγών για 
αειφορία, επάρκεια πόρων και 
ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα και ότι 
σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δοθεί 
απάντηση, εκτός από το θέμα της 
διαθεσιμότητας ενέργειας, και σε θέματα 
μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας 
μέσα στο γενικό πλαίσιο της ενεργειακής 
υποδομής·

18. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται 
μια κοινή μελλοντοστραφή στρατηγική 
ενεργειακή πολιτική και εξωτερική 
πολιτική για την ενέργεια προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διασφάλιση μεγάλου 
βαθμού ασφάλειας ενεργειακού 
εφοδιασμού με τήρηση των επιταγών για 
αειφορία, επάρκεια πόρων και 
ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα και ότι
σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δοθεί 
απάντηση, εκτός από το θέμα της 
διαθεσιμότητας ενέργειας, και σε θέματα 
μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας 
μέσα στο γενικό πλαίσιο της ενεργειακής 
υποδομής·

Or. sl

Τροπολογία 58
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται 
μια μελλοντοστραφή στρατηγική 
ενεργειακή πολιτική και εξωτερική 

18. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται 
μια μελλοντοστραφή στρατηγική 
ενεργειακή πολιτική και εξωτερική 
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πολιτική για την ενέργεια προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διασφάλιση μεγάλου 
βαθμού ασφάλειας ενεργειακού 
εφοδιασμού με τήρηση των επιταγών για 
αειφορία, επάρκεια πόρων και 
ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα και ότι 
σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δοθεί 
απάντηση, εκτός από το θέμα της 
διαθεσιμότητας ενέργειας, και σε θέματα 
μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας 
μέσα στο γενικό πλαίσιο της ενεργειακής 
υποδομής·

πολιτική για την ενέργεια προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διασφάλιση μεγάλου 
βαθμού ασφάλειας ενεργειακού 
εφοδιασμού με τήρηση των επιταγών για 
αειφορία, επάρκεια πόρων και 
ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα και 
δρώντας υπέρ της διαφάνειας και της 
πολιτικής για την ενέργεια που δεν εισάγει 
διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά τις 
ουδέτερες σε διοξείδιο του άνθρακα 
πηγές ενέργειας, και ότι σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να δοθεί απάντηση, εκτός 
από το θέμα της διαθεσιμότητας ενέργειας, 
και σε θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης 
ενέργειας μέσα στο γενικό πλαίσιο της 
ενεργειακής υποδομής·

Or. en

Τροπολογία 59
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

   18a. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη
και τις γειτονικές χώρες να αξιολογήσουν
προσεκτικά τη στρατηγική σημασία της
περιοχής της Αρκτικής με στόχο την
επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ
των αναγκών στον τομέα της ενέργειας
και του περιβάλλοντος, και φρονεί ότι η 
επιβολή προσωρινής απαγόρευσης στην 
υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου και στη 
μεταφορά του στην Αρκτική θα μπορούσε 
να επιλύσει το πρόβλημα της προστασίας 
αυτής της περιβαλλοντικά ευάλωτης 
περιοχής του κόσμου·

Or. en
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Τροπολογία 60
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. ζητεί από την ΕΕ να δημιουργήσει
μια ευρωπαϊκή κοινότητα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας με στόχο την περαιτέρω 
προώθηση της έρευνας και των 
πιλοτικών προγραμμάτων στον εν λόγω 
τομέα, καθώς και την ανάπτυξη του 
δικτύου ούτως ώστε να επιτρέπεται η 
βέλτιστη ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 61
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη
της να διασφαλίσουν την ανάπτυξη έργων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος κατά
προτεραιότητα στον τομέα της ενέργειας,
όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση αριθ. 
1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για καθορισμό 
προσανατολισμών σχετικά με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
ενέργειας1, όπως το Nabucco, με σκοπό 
τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας για 
την ΕΕ όσον αφορά τους ενεργειακούς 
πόρους·
______
1 ΕΕ L 262 της 22.9.2006, σελ. 1.
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Or. en

Τροπολογία 62
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη
της να διασφαλίσουν την ανάπτυξη των
ευρωπαϊκών υποδομών μεταφοράς 
ενέργειας που είναι αναγκαίες ούτως 
ώστε να διασφαλισθεί για την ΕΕ
ποικιλομορφία όσον αφορά τους 
ενεργειακούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 63
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια πολιτικά 
κατευθυνόμενη και επιχειρηματικά 
διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς 
το ενεργειακό μίγμα, κατά την οποία με 
την ενεργό υποστήριξη του δημοσίου 
τομέα στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα 
συμπληρωθεί και θα αντικατασταθεί 
σταδιακά από τη χρησιμοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν, με την πολιτική επιρροή και 
την επιχειρηματική συμβολή, το μερίδιο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
αντικαθιστώντας ταχύτατα τη
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων, με την 
ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 64
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια πολιτικά 
κατευθυνόμενη και επιχειρηματικά 
διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς το 
ενεργειακό μίγμα, κατά την οποία με την 
ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η 
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα 
συμπληρωθεί και θα αντικατασταθεί 
σταδιακά από τη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια μεταβατική φάση ως 
προς το ενεργειακό μίγμα, που θα 
δεσμεύεται ως προς τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και θα υπόκειται 
σε κεντρική διαχείριση σε πολιτικό και 
επιχειρηματικό επίπεδο από τα κράτη 
μέλη, κατά την οποία με την ενεργό 
υποστήριξη του δημοσίου τομέα στα κράτη 
μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η χρησιμοποίηση 
ορυκτών καυσίμων θα συμπληρωθεί και θα 
αντικατασταθεί σταδιακά από τη 
χρησιμοποίηση άλλων πηγών ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 65
Dorette Corbey, Silvia-Adriana Ţicău, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια πολιτικά 
κατευθυνόμενη και επιχειρηματικά 
διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς το 
ενεργειακό μίγμα, κατά την οποία με την 
ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η 
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα 
συμπληρωθεί και θα αντικατασταθεί 
σταδιακά από τη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια πολιτικά 
κατευθυνόμενη και επιχειρηματικά 
διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς το 
ενεργειακό μίγμα, κατά την οποία με την 
ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η 
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα 
συμπληρωθεί, θα μειωθεί και θα 
αντικατασταθεί σταδιακά από τη 
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 66
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια πολιτικά 
κατευθυνόμενη και επιχειρηματικά 
διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς το 
ενεργειακό μίγμα, κατά την οποία με την 
ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η 
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα 
συμπληρωθεί και θα αντικατασταθεί 
σταδιακά από τη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια πολιτικά 
κατευθυνόμενη και επιχειρηματικά 
διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς το 
ενεργειακό μίγμα, κατά την οποία με την 
ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η 
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα 
συμπληρωθεί και θα αντικατασταθεί 
σταδιακά από τη χρησιμοποίηση όλων των
χαμηλών σε διοξείδιο του άνθρακα πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 67
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια πολιτικά 
κατευθυνόμενη και επιχειρηματικά 
διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς το 
ενεργειακό μίγμα, κατά την οποία με την 
ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η 
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα 
συμπληρωθεί και θα αντικατασταθεί 
σταδιακά από τη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια πολιτικά 
κατευθυνόμενη και επιχειρηματικά 
διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς το 
ενεργειακό μίγμα, κατά την οποία με την 
ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η 
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα 
συμπληρωθεί και θα αντικατασταθεί 
σταδιακά από τη χρησιμοποίηση αειφόρων
πηγών ενέργειας·

Or. sl
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Τροπολογία 68
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια πολιτικά 
κατευθυνόμενη και επιχειρηματικά 
διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς το 
ενεργειακό μίγμα, κατά την οποία με την 
ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η 
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα 
συμπληρωθεί και θα αντικατασταθεί 
σταδιακά από τη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια πολιτικά 
κατευθυνόμενη και επιχειρηματικά 
διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς το 
ενεργειακό μίγμα, κατά την οποία με την 
ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ η 
χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα 
συμπληρωθεί και θα αντικατασταθεί 
σταδιακά από τη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μαζί με 
τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
συνεργασίας με άλλες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 69
Michl Ebner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. απευθύνει έκκληση προς τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την αυτονομία των 
περιφερειών και των πολιτών και να 
προαγάγουν την ευρύτερη χρησιμοποίηση 
των τοπικά διαθέσιμων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας μέσω νομικών και 
φορολογικών κινήτρων·

Or. de
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Τροπολογία 70
Elisa Ferreira, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. σημειώνει ότι η εμπειρία έχει
καταδείξει ότι οι τελικοί καταναλωτές θα
είναι εκείνοι που θα επιβαρυνθούν κατά 
κύριο λόγο και ότι ενδέχεται να υπάρξουν
πληθωριστικές τάσεις· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι η αλλαγή του κλίματος πρέπει 
να καταπολεμηθεί με κοινωνικά και 
οικονομικά βιώσιμο τρόπο και ότι κάθε 
πρωτοβουλία πρέπει να περιλαμβάνει 
μέτρα που θα αντισταθμίζουν τις 
αρνητικές κοινωνικές συνέπειες για τους 
ευάλωτους τομείς/κοινωνικές ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 71
Dorette Corbey, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν 
μέσω συστημάτων απόσβεσης και 
φορολογικών ελαφρύνσεων κίνητρα στους 
παραγωγούς ενέργειας για τους 
αναγκαίους εκσυγχρονισμούς της 
παραγωγής ενέργειας από ορυκτές πηγές 
προκειμένου να επιτευχθούν έτσι 
σημαντικές αυξήσεις στην απόδοση της 
συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας·

20. καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν 
μέσω συστημάτων απόσβεσης και 
φορολογικών ελαφρύνσεων κίνητρα στους 
παραγωγούς ενέργειας για τους 
αναγκαίους εκσυγχρονισμούς της 
παραγωγής ενέργειας από ορυκτές πηγές, 
καθώς και του δικτύου μεταφορών,
προκειμένου να επιτευχθούν έτσι 
σημαντικές αυξήσεις στην απόδοση της 
συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και στις μεταφορές·

Or. en
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Τροπολογία 72
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να στηρίξουν ενεργά τα πιλοτικά
έργα στο πλαίσιο των συστημάτων
αποκέντρωσης της παραγωγής που 
βασίζονται στις ΤΠΕ
(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
συνδυασμού παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας)·

Or. en

Τροπολογία 73
Dorette Corbey, Κατερίνα Μπατζελή, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. προτείνει τη χρηματοδότηση των
ερευνητικών προγραμμάτων κατά τρόπο
που θα προωθεί τη χρήση των νέων
τεχνολογιών με σκοπό την εξοικονόμηση
ενέργειας και την προαγωγή της αύξησης
του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο σύνολο του ενεργειακού 
μείγματος·

Or. en

Τροπολογία 74
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση στα δίκτυα για την ενέργεια και 
τον ηλεκτρισμό που παράγονται 
αποκεντρωμένα, να άρουν τα εμπόδια 
πρόσβασης στην αγορά για τους 
καινοτόμους παρόχους ηλεκτρικού 
ρεύματος στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και να ασκήσουν πίεση 
για την ανάπτυξη της συμπαραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρισμού σε τοπικό 
επίπεδο με μεσοπρόθεσμους στόχους·

21. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
πρόσβαση στα δίκτυα για την ενέργεια, το 
αέριο και τον ηλεκτρισμό που παράγονται 
αποκεντρωμένα, να άρουν τα εμπόδια 
πρόσβασης στην αγορά για τους 
καινοτόμους παρόχους ηλεκτρικού 
ρεύματος στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και να ασκήσουν πίεση 
για την ανάπτυξη της συμπαραγωγής και 
τριπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού σε τοπικό επίπεδο με 
μεσοπρόθεσμους στόχους·

Or. en

Τροπολογία 75
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτείνει, ως συστατικό στοιχείο μιας 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την 
ενέργεια, εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες
της Μεσογείου για την ηλιακή ενέργεια 
που αποτελεί τη βάση για την παραγωγή 
υδρογόνου και ως εκ τούτου για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές CO2 με βάση το υδρογόνο·

22. προτείνει, ως συστατικό στοιχείο μιας 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την 
ενέργεια, εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
της Μεσογείου για την ηλιακή ενέργεια, 
που θα αποσκοπούν σε πρώτη φάση στην 
παραγωγή ρεύματος από ηλιακή ενέργεια
και στη μεταφορά του στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω καλωδίων υψηλής τάσεως, 
και σε δεύτερη φάση ενδέχεται να 
αποτελέσουν τη βάση για την παραγωγή 
υδρογόνου και ως εκ τούτου για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές CO2 με βάση το υδρογόνο·

Or. de
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Τροπολογία 76
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτείνει, ως συστατικό στοιχείο μιας 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την 
ενέργεια, εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
της Μεσογείου για την ηλιακή ενέργεια 
που αποτελεί τη βάση για την παραγωγή 
υδρογόνου και ως εκ τούτου για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές CO2 με βάση το υδρογόνο·

22. προτείνει, ως συστατικό στοιχείο μιας 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την 
ενέργεια, εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
της Μεσογείου για την ηλιακή ενέργεια 
που αποτελεί τη βάση για την παραγωγή 
ενέργειας από τον ήλιο και τη μεταφορά 
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 
τεχνολογιών υδρογόνου και άλλων νέων 
τεχνολογιών και ως εκ τούτου για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές CO2 με βάση το υδρογόνο·

Or. de

Τροπολογία 77
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτείνει, ως συστατικό στοιχείο μιας 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την 
ενέργεια, εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
της Μεσογείου για την ηλιακή ενέργεια 
που αποτελεί τη βάση για την παραγωγή 
υδρογόνου και ως εκ τούτου για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές CO2 με βάση το υδρογόνο·

22. προτείνει, ως συστατικό στοιχείο μιας 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την 
ενέργεια, εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
της Μεσογείου για την ηλιακή ενέργεια 
που αποτελεί τη βάση για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου και 
ως εκ τούτου για τη μετάβαση σε μια 
οικονομία με βάση τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 78
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την πολιτική και την οικονομία 
να επενδύσουν σε υποδομή, δίκτυα και 
αγωγούς για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος από ηλιακή ενέργεια με σκοπό 
την παραγωγή υδρογόνου και να 
προτείνουν στις τρίτες χώρες, στο 
πλαίσιο ενεργειακών εταιρικών σχέσεων, 
προγράμματα δημιουργίας των 
απαραιτήτων οργανισμών, υποδομών και 
προγράμματα εκπαίδευσης για τοπικό 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και 
πρόσβαση στο δίκτυο για κάλυψη των 
δικών τους αναγκών·

23. καλεί την πολιτική και την οικονομία 
να επενδύσουν σε υποδομή, δίκτυα και 
αγωγούς για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος από ηλιακή ενέργεια με σκοπό 
την παραγωγή υδρογόνου·

Or. sl

Τροπολογία 79
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την πολιτική και την οικονομία 
να επενδύσουν σε υποδομή, δίκτυα και 
αγωγούς για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος από ηλιακή ενέργεια με σκοπό 
την παραγωγή υδρογόνου και να 
προτείνουν στις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο 
ενεργειακών εταιρικών σχέσεων, 
προγράμματα δημιουργίας των 
απαραιτήτων οργανισμών, υποδομών και 
προγράμματα εκπαίδευσης για τοπικό 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και 
πρόσβαση στο δίκτυο για κάλυψη των 
δικών τους αναγκών·

23. καλεί την πολιτική και την οικονομία 
να επενδύσουν σε υποδομή, δίκτυα και 
αγωγούς για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος από ηλιακή ενέργεια με σκοπό 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
υδρογόνου και ύδατος και να προτείνουν 
στις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο 
ενεργειακών εταιρικών σχέσεων, 
προγράμματα δημιουργίας των 
απαραιτήτων οργανισμών, υποδομών και 
προγράμματα εκπαίδευσης για τοπικό 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και 
πρόσβαση στο δίκτυο για κάλυψη των 
δικών τους αναγκών·
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Or. en

Τροπολογία 80
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την πολιτική και την οικονομία 
να επενδύσουν σε υποδομή, δίκτυα και 
αγωγούς για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος από ηλιακή ενέργεια με σκοπό 
την παραγωγή υδρογόνου και να 
προτείνουν στις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο 
ενεργειακών εταιρικών σχέσεων, 
προγράμματα δημιουργίας των 
απαραιτήτων οργανισμών, υποδομών και 
προγράμματα εκπαίδευσης για τοπικό 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και 
πρόσβαση στο δίκτυο για κάλυψη των 
δικών τους αναγκών·

23. καλεί την πολιτική και την οικονομία 
να επενδύσουν σε υποδομή, δίκτυα και 
αγωγούς για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος από ηλιακή ενέργεια και την 
παραγωγή υδρογόνου και να προτείνουν 
στις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο 
ενεργειακών εταιρικών σχέσεων, 
προγράμματα δημιουργίας των 
απαραιτήτων οργανισμών, υποδομών και 
προγράμματα εκπαίδευσης για τοπικό 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και 
πρόσβαση στο δίκτυο για κάλυψη των 
δικών τους αναγκών·

Or. de

Τροπολογία 81
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. καλεί τους πολιτικούς και τον
επιχειρηματική κοινότητα να παράσχουν
σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο ενεργειακών 
εταιρικών σχέσεων, προγράμματα για τη 
δημιουργία των απαραιτήτων 
οργανισμών, υποδομών και 
προγραμμάτων κατάρτισης του τοπικού
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και πρόσβαση στο δίκτυο για την 
κάλυψη των δικών τους αναγκών·
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Or. sl

Τροπολογία 82
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
περισσότερο, ανάλογα με τις τοπικές ή 
περιφερειακές δυνατότητες, την αναλογία 
της αιολικής ενέργειας, που μέσω της 
εντατικής προώθησης έχει ήδη γίνει 
καθιερωμένη μορφή παραγωγής ενέργειας, 
και την αναλογία της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας και της γεωθερμίας στο
ενεργειακό μίγμα και να αξιοποιήσουν 
περαιτέρω το υφιστάμενο αναπτυξιακό 
δυναμικό με τη βοήθεια ευρωπαϊκών 
ερευνητικών πρωτοβουλιών και του 
συντονισμού μέσω δικτύων αριστείας·

24. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
περισσότερο, ανάλογα με τις τοπικές ή 
περιφερειακές δυνατότητες, την αναλογία 
της αιολικής ενέργειας, που μέσω της 
εντατικής προώθησης έχει ήδη γίνει 
καθιερωμένη μορφή παραγωγής ενέργειας, 
και την αναλογία της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας και της γεωθερμίας στο 
ενεργειακό μίγμα και να αξιοποιήσουν 
περαιτέρω το υφιστάμενο αναπτυξιακό 
δυναμικό με τη βοήθεια ευρωπαϊκών 
ερευνητικών πρωτοβουλιών και του 
συντονισμού μέσω δικτύων αριστείας·
(Γλωσσική τροπολογία – αφορά μόνο το 
αγγλικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 83
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δεν αφορά το αγγλικό κείμενο

Or. sl
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Τροπολογία 84
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. τονίζει ότι η αποτελεσματική χρήση
της αιολικής ενέργειας και άλλων
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε ευρεία 
κλίμακα απαιτεί επενδύσεις στα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 85
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό 
χρησιμοποίησης της βιομάζας για την 
παραγωγή ενέργειας προκειμένου να 
μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
και ζητεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τη χρησιμοποίηση της βιομάζας για 
θέρμανση και ψύξη·

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό 
χρησιμοποίησης της βιομάζας για την 
παραγωγή ενέργειας προκειμένου να 
μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου·

Or. de

Τροπολογία 86
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό 
χρησιμοποίησης της βιομάζας για την 
παραγωγή ενέργειας προκειμένου να 

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό 
χρησιμοποίησης της παραγόμενης με 
βιώσιμο τρόπο βιομάζας για την 
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μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
και ζητεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη 
χρησιμοποίηση της βιομάζας για θέρμανση 
και ψύξη·

παραγωγή ενέργειας προκειμένου να 
μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
και ζητεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη 
χρησιμοποίηση της βιομάζας για θέρμανση 
και ψύξη, τηρώντας παράλληλα την αρχή 
της παροχής προτεραιότητας στην 
τροφή·

Or. en

Τροπολογία 87
Johannes Blokland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό 
χρησιμοποίησης της βιομάζας για την 
παραγωγή ενέργειας προκειμένου να 
μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
και ζητεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη 
χρησιμοποίηση της βιομάζας για θέρμανση 
και ψύξη·

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό 
χρησιμοποίησης της βιώσιμης βιομάζας 
για την παραγωγή ενέργειας προκειμένου 
να μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
και ζητεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη 
χρησιμοποίηση της βιώσιμης βιομάζας για 
θέρμανση και ψύξη·

Or. nl

Τροπολογία 88
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό 
χρησιμοποίησης της βιομάζας για την 
παραγωγή ενέργειας προκειμένου να 
μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
και ζητεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη 
χρησιμοποίηση της βιομάζας για θέρμανση 
και ψύξη·

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό 
χρησιμοποίησης της βιομάζας για την 
παραγωγή ενέργειας προκειμένου να 
μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
και ζητεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη 
χρησιμοποίηση της βιομάζας για θέρμανση 
και ψύξη, καθώς και για την παραγωγή 
αερίου και υδρογόνου·
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Or. en

Τροπολογία 89
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό 
χρησιμοποίησης της βιομάζας για την 
παραγωγή ενέργειας προκειμένου να 
μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
και ζητεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη 
χρησιμοποίηση της βιομάζας για θέρμανση 
και ψύξη·

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό 
χρησιμοποίησης της βιομάζας για την 
παραγωγή ενέργειας προκειμένου να 
μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
και ζητεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη 
βιώσιμη χρησιμοποίηση της βιομάζας για 
θέρμανση και ψύξη·

Or. en

Τροπολογία 90
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για θέρμανση και ψύξη·

Or. de

Τροπολογία 91
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 26. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
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διεξοδική ανάλυση όλων των εκπομπών 
καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της βιοενέργειας 
προκειμένου να καθοριστεί ο ρόλος που 
μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον η 
βιομάζα ως πηγή ενέργειας· σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να εξεταστούν 
απροκατάληπτα και τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι 
δυνατότητες βελτίωσης της αξίας καύσεως 
της βιομάζας που προκύπτουν από νέες 
ποικιλίες ή από τη χρησιμοποίηση της 
βιοτεχνολογίας·

διεξοδική ανάλυση όλων των εκπομπών 
καθ’ όλο τον κύκλο ζωής κάθε επιμέρους 
πηγής βιοενέργειας προκειμένου να 
καθοριστεί ο ρόλος που μπορεί να 
διαδραματίσει στο μέλλον η βιομάζα ως 
πηγή ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο πρέπει 
να εξεταστούν απροκατάληπτα και τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 
παρουσιάζουν οι δυνατότητες βελτίωσης 
της αξίας καύσεως της βιομάζας που 
προκύπτουν από νέες ποικιλίες ή από τη 
χρησιμοποίηση της βιοτεχνολογίας·

Or. sl

Τροπολογία 92
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
διεξοδική ανάλυση όλων των εκπομπών 
καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της βιοενέργειας 
προκειμένου να καθοριστεί ο ρόλος που 
μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον η 
βιομάζα ως πηγή ενέργειας· σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να εξεταστούν 
απροκατάληπτα και τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι 
δυνατότητες βελτίωσης της αξίας καύσεως 
της βιομάζας που προκύπτουν από νέες 
ποικιλίες ή από τη χρησιμοποίηση της 
βιοτεχνολογίας·

26. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
διεξοδική ανάλυση όλων των εκπομπών 
καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της βιοενέργειας 
προκειμένου να καθοριστεί ο ρόλος που 
μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον η 
βιομάζα από κατάλοιπα και ειδικά 
προορισμένες για αυτό τον σκοπό 
καλλιέργειες ως πηγή ενέργειας· σε αυτό 
το πλαίσιο πρέπει να εξεταστούν 
απροκατάληπτα και τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι 
δυνατότητες βελτίωσης της αξίας καύσεως 
της βιομάζας που προκύπτουν από νέες 
ποικιλίες ή από τη χρησιμοποίηση της 
βιοτεχνολογίας·

Or. en
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Τροπολογία 93
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez + Adam Gierek + Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 πρέπει να εξετάσει και την 
ενδεχόμενη συμβολή της πυρηνικής 
ενέργειας σε ένα ενεργειακό μίγμα του
μέλλοντος και ότι δεν πρέπει εδώ να 
βρίσκεται στο επίκεντρο των 
προβληματισμών μόνο η δυνατότητα 
αποφυγής του διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά και η ανάγκη επενδύσεων, η 
ασφάλεια εφοδιασμού με ουράνιο, η 
λειτουργία της εγκατάστασης, θέματα 
τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας και το 
ανεπίλυτο ζήτημα της τελικής 
εναπόθεσης των αποβλήτων σε σύγκριση 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών CO2
πρέπει να εξετάσει και την ενδεχόμενη
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας σε ένα 
ενεργειακό μίγμα του μέλλοντος και ότι 
δεν πρέπει εδώ να βρίσκεται στο 
επίκεντρο των προβληματισμών μόνο η 
δυνατότητα αποφυγής του διοξειδίου του 
άνθρακα, αλλά και η ανάγκη επενδύσεων, 
η ασφάλεια εφοδιασμού με ουράνιο, η 

27.θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών CO2
πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τη
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας σε ένα
ενεργειακό μίγμα του μέλλοντος, 
συγκρίνοντας την απόδοση της
πυρηνικής ενέργειας με εκείνη άλλων
επιλογών ενέργειας που παρέχουν το ίδιο
είδος υπηρεσιών, δηλαδή κεντρική
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασικού
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λειτουργία της εγκατάστασης, θέματα 
τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας και το 
ανεπίλυτο ζήτημα της τελικής 
εναπόθεσης των αποβλήτων σε σύγκριση 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

φόρτου στις ευρωπαϊκές αγορές·
επισημαίνει ότι, όπως ορίσθηκε από το
ευρωπαϊκό φόρουμ για την πυρηνική 
ενέργεια που έχει συσταθεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η πυρηνική 
ενέργεια είναι απαλλαγμένη από CO2,
καθώς και ανταγωνιστική και 
προβλέψιμη όσον αφορά το κόστος 
παραγωγής της, έχει μικρή επίδραση στο 
περιβάλλον και εξαιρετικό ιστορικό 
ασφαλείας· εκτιμά ότι ο τομέας της 
πυρηνικής ενέργειας παρέχει σημαντικό 
βαθμό εγχώριας προστιθέμενης αξίας 
εξαιτίας του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει έδρα 
σε χώρες της ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
υπεύθυνη χρήση της πυρηνικής ενέργειας 
περιλαμβάνει την υποχρέωση 
συμμόρφωσης προς τους υφιστάμενους 
θεσμικούς και τεχνικούς περιορισμούς,
ούτως ώστε να διασφαλισθεί η μη 
διασπορά και να διαμορφωθούν οι 
αναγκαίες μακροχρόνιες υποδομές για 
τον περιορισμό των ραδιενεργών 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 95
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 πρέπει να εξετάσει και την 
ενδεχόμενη συμβολή της πυρηνικής 
ενέργειας σε ένα ενεργειακό μίγμα του 
μέλλοντος και ότι δεν πρέπει εδώ να 
βρίσκεται στο επίκεντρο των 
προβληματισμών μόνο η δυνατότητα 
αποφυγής του διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά και η ανάγκη επενδύσεων, η 

27. θεωρεί ότι, για να μειωθούν
πραγματικά οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου στον τομέα ενέργειας,
πρέπει να γίνει μεγαλύτερη χρήση των 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, όπως είναι η πυρηνική ενέργεια, 
που συμβάλλει επίσης στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού·
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ασφάλεια εφοδιασμού με ουράνιο, η 
λειτουργία της εγκατάστασης, θέματα 
τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας και το 
ανεπίλυτο ζήτημα της τελικής 
εναπόθεσης των αποβλήτων σε σύγκριση 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 96
Dorette Corbey, Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 πρέπει να εξετάσει και την 
ενδεχόμενη συμβολή της πυρηνικής 
ενέργειας σε ένα ενεργειακό μίγμα του 
μέλλοντος και ότι δεν πρέπει εδώ να 
βρίσκεται στο επίκεντρο των 
προβληματισμών μόνο η δυνατότητα
αποφυγής του διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά και η ανάγκη επενδύσεων, η
ασφάλεια εφοδιασμού με ουράνιο, η
λειτουργία της εγκατάστασης, θέματα 
τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας και το 
ανεπίλυτο ζήτημα της τελικής εναπόθεσης 
των αποβλήτων σε σύγκριση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

27. θεωρεί ότι, εάν η μελλοντική πολιτική 
για την ενέργεια που αποσκοπεί στη 
μείωση του διοξειδίου του άνθρακα 
περιλαμβάνει την πυρηνική ενέργεια, τότε 
δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο
στη δυνατότητα αποφυγής του διοξειδίου 
του άνθρακα, αλλά και στην ανάγκη 
επενδύσεων, την ασφάλεια εφοδιασμού με 
ουράνιο, τη λειτουργία της εγκατάστασης, 
θέματα τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας 
και το ανεπίλυτο ζήτημα της τελικής 
εναπόθεσης των αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 97
Fiona Hall, Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών CO2
πρέπει να εξετάσει και την ενδεχόμενη 
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας σε ένα 
ενεργειακό μίγμα του μέλλοντος και ότι
δεν πρέπει εδώ να βρίσκεται στο 
επίκεντρο των προβληματισμών μόνο η
δυνατότητα αποφυγής του διοξειδίου του 
άνθρακα, αλλά και η ανάγκη επενδύσεων, 
η ασφάλεια εφοδιασμού με ουράνιο, η
λειτουργία της εγκατάστασης, θέματα 
τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας και το 
ανεπίλυτο ζήτημα της τελικής εναπόθεσης 
των αποβλήτων σε σύγκριση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών CO2
που στοχεύει στην ενδεχόμενη συμβολή 
της πυρηνικής ενέργειας σε ένα ενεργειακό 
μίγμα του μέλλοντος δεν πρέπει να 
επικεντρώνεται μόνο στη δυνατότητα 
αποφυγής του διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά και στην ανάγκη επενδύσεων, τα 
περιορισμένα παγκόσμια αποθέματα 
ουρανίου και την ασφάλεια εφοδιασμού 
τους, τη λειτουργία της εγκατάστασης, 
θέματα τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας 
και το ανεπίλυτο ζήτημα της τελικής 
εναπόθεσης των αποβλήτων σε σύγκριση 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 98
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών CO2
πρέπει να εξετάσει και την ενδεχόμενη 
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας σε ένα 
ενεργειακό μίγμα του μέλλοντος και ότι 
δεν πρέπει εδώ να βρίσκεται στο επίκεντρο 
των προβληματισμών μόνο η δυνατότητα 
αποφυγής του διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά και η ανάγκη επενδύσεων, η 
ασφάλεια εφοδιασμού με ουράνιο, η 
λειτουργία της εγκατάστασης, θέματα 
τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας και το 
ανεπίλυτο ζήτημα της τελικής εναπόθεσης 
των αποβλήτων σε σύγκριση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών CO2
πρέπει να εξετάσει και την ενδεχόμενη 
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας σε ένα 
ενεργειακό μίγμα του μέλλοντος και ότι 
δεν πρέπει εδώ να βρίσκεται στο επίκεντρο 
των προβληματισμών μόνο η δυνατότητα 
αποφυγής του διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά και η ανάγκη επενδύσεων, η 
ασφάλεια εφοδιασμού με ουράνιο, η 
λειτουργία της εγκατάστασης, η αποτροπή 
της χρήσης που προορίζεται για την 
παραγωγή πυρηνικών όπλων, θέματα 
τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας και το 
ανεπίλυτο ζήτημα της τελικής εναπόθεσης 
των αποβλήτων σε σύγκριση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 99
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών CO2
πρέπει να εξετάσει και την ενδεχόμενη 
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας σε ένα 
ενεργειακό μίγμα του μέλλοντος και ότι 
δεν πρέπει εδώ να βρίσκεται στο επίκεντρο 
των προβληματισμών μόνο η δυνατότητα 
αποφυγής του διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά και η ανάγκη επενδύσεων, η 
ασφάλεια εφοδιασμού με ουράνιο, η 
λειτουργία της εγκατάστασης, θέματα 
τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας και το 
ανεπίλυτο ζήτημα της τελικής εναπόθεσης 
των αποβλήτων σε σύγκριση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών CO2
πρέπει να εξετάσει και την ενδεχόμενη 
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας σε ένα 
ενεργειακό μίγμα του μέλλοντος και ότι 
δεν πρέπει εδώ να βρίσκεται στο επίκεντρο 
των προβληματισμών μόνο η δυνατότητα 
αποφυγής του διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά και η ανάγκη επενδύσεων, η 
ασφάλεια εφοδιασμού με ουράνιο, η 
λειτουργία της εγκατάστασης, θέματα 
τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας και το 
ζήτημα της τελικής εναπόθεσης των 
αποβλήτων σε σύγκριση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 100
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη
της να διασφαλίσουν ότι οι ίσοι όροι
ανταγωνισμού για την πυρηνική ενέργεια
στην Ευρώπη αποτελούν βασική
προτεραιότητα στο πλαίσιο μιας 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
ενέργειας· επισημαίνει ότι η έγκριση ενός 
ακόμα πιο προηγμένου νομικού πλαισίου 
για την πυρηνική ενέργεια, που θα πληροί 
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τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, πρέπει 
να διασφαλίζει την υπεύθυνη αυξημένη 
χρήση αυτής της πηγής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 101
Richard Corbett, Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. θεωρεί τον συνδυασμό θερμότητας
και ηλεκτρικής ενέργειας ως 
αποτελεσματική, οικονομική και 
περιβαλλοντικά ορθή επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 102
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος
της κοινοτικής χρηματοδότησης που
δεσμεύθηκε για τη σχάση στο πλαίσιο του 
έβδομου προγράμματος πλαισίου 
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
(Ευρατόμ) (2007-2011) διατέθηκε στην
έρευνα για την ασφάλεια, και σημειώνει 
επίσης ότι για να εκπληρωθούν με τον 
καλύτερο τρόπο τα στρατηγικά κριτήρια 
της Ένωσης, η κοινοτική προσπάθεια 
πρέπει να συνοδεύεται από έρευνα που θα 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας νέας 
γενιάς βιώσιμης πυρηνικής τεχνολογίας



AM\746497EL.doc 57/108 PE414.179v01-00

EL

που θα επιτρέπει την επέκταση των 
δυνατοτήτων πυρηνικής ενέργειας κατά 
χιλιάδες χρόνια βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητα των καυσίμων και 
μειώνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τον 
όγκο των τελικών αποβλήτων·

Or. fr

Τροπολογία 103
Rebecca Harms + Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί τη διερεύνηση του εάν είναι 
τεχνικά εφικτή η πυρηνική σύντηξη στον 
πειραματικό αντιδραστήρα ITER ως το 
πρώτο βήμα προσέγγισης ως προς τον 
στόχο της εμπορικής χρήσης αυτής της 
μορφής ενέργειας και υπογραμμίζει ότι η 
επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το εάν είναι 
μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη η 
χρηματοδότηση της έρευνας και εάν 
εξετάζεται η αύξηση των διαθέσιμων 
πόρων για να υλοποιηθεί πιο γρήγορα το 
έργο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104
Fiona Hall, Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί τη διερεύνηση του εάν είναι 
τεχνικά εφικτή η πυρηνική σύντηξη στον 

28. θεωρεί τη διερεύνηση του εάν είναι 
τεχνικά εφικτή η πυρηνική σύντηξη στον 
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πειραματικό αντιδραστήρα ITER ως το 
πρώτο βήμα προσέγγισης ως προς τον 
στόχο της εμπορικής χρήσης αυτής της 
μορφής ενέργειας και υπογραμμίζει ότι η 
επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το εάν είναι 
μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη η 
χρηματοδότηση της έρευνας και εάν 
εξετάζεται η αύξηση των διαθέσιμων 
πόρων για να υλοποιηθεί πιο γρήγορα το 
έργο·

πειραματικό αντιδραστήρα ITER ως το 
πρώτο βήμα προσέγγισης ως προς τον 
στόχο της εμπορικής χρήσης αυτής της 
μορφής ενέργειας και υπογραμμίζει ότι η 
επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το εάν είναι 
μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη η 
χρηματοδότηση της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 105
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί τη διερεύνηση του εάν είναι 
τεχνικά εφικτή η πυρηνική σύντηξη στον 
πειραματικό αντιδραστήρα ITER ως το 
πρώτο βήμα προσέγγισης ως προς τον 
στόχο της εμπορικής χρήσης αυτής της 
μορφής ενέργειας και υπογραμμίζει ότι η 
επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το εάν είναι 
μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη η 
χρηματοδότηση της έρευνας και εάν 
εξετάζεται η αύξηση των διαθέσιμων
πόρων για να υλοποιηθεί πιο γρήγορα το 
έργο·

28. θεωρεί τη διερεύνηση του εάν είναι 
τεχνικά εφικτή η πυρηνική σύντηξη στον 
πειραματικό αντιδραστήρα ITER ως το 
πρώτο βήμα προσέγγισης ως προς τον 
στόχο της εμπορικής χρήσης αυτής της 
μορφής ενέργειας και υπογραμμίζει ότι η 
επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το εάν είναι 
μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη η 
χρηματοδότηση της έρευνας από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και εάν εξετάζεται 
η αύξηση αυτών των πόρων για να 
υλοποιηθεί πιο γρήγορα το έργο·

Or. pl

Τροπολογία 106
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί τη διερεύνηση του εάν είναι 
τεχνικά εφικτή η πυρηνική σύντηξη στον 
πειραματικό αντιδραστήρα ITER ως το 
πρώτο βήμα προσέγγισης ως προς τον 
στόχο της εμπορικής χρήσης αυτής της 
μορφής ενέργειας και υπογραμμίζει ότι η 
επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το εάν είναι 
μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη η 
χρηματοδότηση της έρευνας και εάν 
εξετάζεται η αύξηση των διαθέσιμων 
πόρων για να υλοποιηθεί πιο γρήγορα το 
έργο·

28. θεωρεί τη διερεύνηση του εάν είναι 
τεχνικά εφικτή η πυρηνική σύντηξη στον 
πειραματικό αντιδραστήρα ITER ως το 
πρώτο βήμα προσέγγισης ως προς τον 
στόχο της εμπορικής και επιστημονικής
χρήσης αυτής της μορφής ενέργειας και 
υπογραμμίζει ότι η επίτευξη αυτού του 
στόχου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
εάν είναι μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη 
η χρηματοδότηση της έρευνας και εάν 
εξετάζεται η αύξηση των διαθέσιμων 
πόρων για να υλοποιηθεί πιο γρήγορα το 
έργο·

Or. en

Τροπολογία 107
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. διαπιστώνει ότι η παραγωγή 
βιοκαυσίμων ευθύνεται εν μέρει για την 
αύξηση των τιμών των τροφίμων, όμως η 
εγκατάλειψη των βιοκαυσίμων δεν μπορεί 
να λύσει ούτε το πρόβλημα της πείνας 
στον πλανήτη ούτε το θέμα μιας 
κινητικότητας που δεν βλάπτει το κλίμα·

29. διαπιστώνει ότι η παραγωγή 
βιοκαυσίμων ευθύνεται εν μέρει για την 
αύξηση των τιμών των τροφίμων, την 
αυξανόμενη απώλεια βιοποικιλότητας και 
την αποψίλωση των δασών, όμως η 
εγκατάλειψη των βιοκαυσίμων δεν μπορεί 
να λύσει ούτε το πρόβλημα της πείνας 
στον πλανήτη ούτε το θέμα μιας 
κινητικότητας που δεν βλάπτει το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 108
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. διαπιστώνει ότι η παραγωγή 
βιοκαυσίμων ευθύνεται εν μέρει για την 
αύξηση των τιμών των τροφίμων, όμως η 
εγκατάλειψη των βιοκαυσίμων δεν μπορεί 
να λύσει ούτε το πρόβλημα της πείνας 
στον πλανήτη ούτε το θέμα μιας 
κινητικότητας που δεν βλάπτει το κλίμα·

29. διαπιστώνει ότι η παραγωγή 
βιοκαυσίμων πρέπει να γίνεται 
ακολουθώντας μια επαληθεύσιμη 
βιώσιμη διαδικασία και ότι η 
εγκατάλειψη των βιοκαυσίμων δεν μπορεί 
να λύσει ούτε το πρόβλημα της πείνας 
στον πλανήτη ούτε το θέμα μιας 
κινητικότητας που δεν βλάπτει το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 109
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. διαπιστώνει ότι η παραγωγή
βιοκαυσίμων ευθύνεται εν μέρει για την 
αύξηση των τιμών των τροφίμων, όμως η 
εγκατάλειψη των βιοκαυσίμων δεν μπορεί 
να λύσει ούτε το πρόβλημα της πείνας 
στον πλανήτη ούτε το θέμα μιας 
κινητικότητας που δεν βλάπτει το κλίμα·

29. διαπιστώνει ότι συγκεκριμένο τμήμα 
της παραγωγής βιοκαυσίμων μπορεί να 
έχει αρνητική επίδραση στις τιμές των 
τροφίμων, όμως σημειώνει ταυτόχρονα 
ότι τα βιοκαύσιμα μπορούν να παραχθούν 
με υπεύθυνο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 110
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. προτείνει στην Επιτροπή να 
επανεξετάσει την ιδέα μιας σταθερής 
ποσόστωσης για τα βιοκαύσιμα και να 
αναπτύξει στη θέση της ευέλικτα σενάρια 

διαγράφεται
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που θα λαμβάνουν εξίσου υπόψη την 
αυξανόμενη παγκοσμίως ανάγκη 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων για τρόφιμα 
και ζωοτροφές στη γεωργία και το θέμα 
των αναγκαίων εισαγωγών βιοκαυσίμων 
στην ΕΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
οι μελλοντικές απαιτήσεις της ατομικής 
κινητικότητας και των εμπορευματικών 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 111
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. προτείνει στην Επιτροπή να 
επανεξετάσει την ιδέα μιας σταθερής 
ποσόστωσης για τα βιοκαύσιμα και να 
αναπτύξει στη θέση της ευέλικτα σενάρια 
που θα λαμβάνουν εξίσου υπόψη την 
αυξανόμενη παγκοσμίως ανάγκη 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων για τρόφιμα και 
ζωοτροφές στη γεωργία και το θέμα των 
αναγκαίων εισαγωγών βιοκαυσίμων στην 
ΕΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
μελλοντικές απαιτήσεις της ατομικής 
κινητικότητας και των εμπορευματικών 
μεταφορών·

30. προτείνει στην Επιτροπή να 
εγκαταλείψει τη σταθερή ποσόστωση για 
τα βιοκαύσιμα και να αναπτύξει στη θέση 
της ευέλικτα σενάρια που θα λαμβάνουν 
εξίσου υπόψη την αυξανόμενη παγκοσμίως 
ανάγκη καλλιεργήσιμων εκτάσεων για 
τρόφιμα και ζωοτροφές στη γεωργία·

Or. en

Τροπολογία 112
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Dan 
Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. προτείνει στην Επιτροπή να 
επανεξετάσει την ιδέα μιας σταθερής 
ποσόστωσης για τα βιοκαύσιμα και να 
αναπτύξει στη θέση της ευέλικτα σενάρια 
που θα λαμβάνουν εξίσου υπόψη την 
αυξανόμενη παγκοσμίως ανάγκη 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων για τρόφιμα και 
ζωοτροφές στη γεωργία και το θέμα των 
αναγκαίων εισαγωγών βιοκαυσίμων στην 
ΕΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
μελλοντικές απαιτήσεις της ατομικής 
κινητικότητας και των εμπορευματικών 
μεταφορών·

30. προτείνει στην Επιτροπή να αναπτύξει
σενάρια σχετικά με σταθερές 
ποσοστώσεις για τα βιοκαύσιμα που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές που θα 
λαμβάνουν εξίσου υπόψη την αυξανόμενη 
παγκοσμίως ανάγκη καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων για τρόφιμα και ζωοτροφές στη 
γεωργία και την επίδραση στους 
υδάτινους πόρους αλλά και τις αναγκαίες 
εισαγωγές βιοκαυσίμων στην ΕΕ, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
μελλοντικές απαιτήσεις της ατομικής 
κινητικότητας και των εμπορευματικών 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 113
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. προτείνει στην Επιτροπή να 
επανεξετάσει την ιδέα μιας σταθερής 
ποσόστωσης για τα βιοκαύσιμα και να 
αναπτύξει στη θέση της ευέλικτα σενάρια
που θα λαμβάνουν εξίσου υπόψη την 
αυξανόμενη παγκοσμίως ανάγκη 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων για τρόφιμα 
και ζωοτροφές στη γεωργία και το θέμα 
των αναγκαίων εισαγωγών βιοκαυσίμων 
στην ΕΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
οι μελλοντικές απαιτήσεις της ατομικής 
κινητικότητας και των εμπορευματικών 
μεταφορών·

30. προτείνει στην Επιτροπή να 
επανεξετάσει την ιδέα μιας σταθερής 
ποσόστωσης για τα βιοκαύσιμα και να 
αναπτύξει στη θέση της ευέλικτες 
πολιτικές που θα λαμβάνουν καλύτερα
υπόψη τη σύνθετη φύση της παραγωγής 
βιοκαυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του 
κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της αξιολόγησης των 
έμμεσων επιδράσεων·

Or. en
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Τροπολογία 114
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί απολύτως απαραίτητο να 
συμπεριληφθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την 
ανάπτυξη και παραγωγή βιοκαυσίμων 
προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα 
οικονομικού προγραμματισμού και η 
οικονομική απόδοση, να δοθεί απάντηση 
στο ερώτημα που αφορά την οικολογική 
βιωσιμότητα, αλλά και να καταστεί δυνατή 
η κοινωνική ανάπτυξη και μόνιμες 
εισοδηματικές βελτιώσεις·

31. θεωρεί απολύτως απαραίτητο να 
συμπεριληφθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την 
ανάπτυξη και παραγωγή βιοκαυσίμων 
προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα 
οικονομικού προγραμματισμού και η 
οικονομική απόδοση, να δοθεί απάντηση 
στο ερώτημα που αφορά την οικολογική 
βιωσιμότητα, να διασφαλισθεί η επαρκής 
παραγωγή τροφίμων αλλά και να καταστεί 
δυνατή η κοινωνική ανάπτυξη και μόνιμες 
εισοδηματικές βελτιώσεις·

Or. en

Τροπολογία 115
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί απολύτως απαραίτητο να 
συμπεριληφθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την 
ανάπτυξη και παραγωγή βιοκαυσίμων 
προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα 
οικονομικού προγραμματισμού και η 
οικονομική απόδοση, να δοθεί απάντηση 
στο ερώτημα που αφορά την οικολογική 
βιωσιμότητα, αλλά και να καταστεί δυνατή 
η κοινωνική ανάπτυξη και μόνιμες 
εισοδηματικές βελτιώσεις·

31. θεωρεί απολύτως απαραίτητο να 
συμπεριληφθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες 
σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την 
ανάπτυξη και παραγωγή βιοκαυσίμων 
προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα 
οικονομικού προγραμματισμού και η 
οικονομική απόδοση, να δοθεί απάντηση 
στο ερώτημα που αφορά την οικολογική 
βιωσιμότητα, αλλά και να καταστεί δυνατή 
η κοινωνική ανάπτυξη και μόνιμες 
εισοδηματικές βελτιώσεις, καθώς και να 
διασφαλισθεί ότι οι αναπτυσσόμενες 
χώρες λαμβάνουν την κατάρτιση που 
είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να 
τηρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας της 
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ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 116
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντείνουν την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, να δώσουν 
τους απαραίτητους πόρους γι’ αυτό και να 
το συνδυάσουν με σταθερούς 
αναπτυξιακούς στόχους για την 
καλλιέργεια και τη χρήση βιομάζας·

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντείνουν την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και να 
δώσουν τους απαραίτητους πόρους 
γι’ αυτό·

Or. en

Τροπολογία 117
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντείνουν την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, να δώσουν 
τους απαραίτητους πόρους γι’ αυτό και να 
το συνδυάσουν με σταθερούς 
αναπτυξιακούς στόχους για την
καλλιέργεια και τη χρήση βιομάζας·

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντείνουν την έρευνα και την ανάπτυξη 
προηγμένων βιοκαυσίμων, να δώσουν 
τους απαραίτητους πόρους γι’ αυτό και να 
το συνδυάσουν με σταθερούς 
αναπτυξιακούς στόχους για την παραγωγή 
βιοενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 118
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία
που έχουν αποκομίσει από την ανάπτυξη 
των κριτηρίων βιωσιμότητας εντός της 
ΕΕ για να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη ενός παγκόσμιου προτύπου 
βιοκαυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 119
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου 
του 20% για την ενεργειακή απόδοση 
μέχρι το 2020 και, εφόσον χρειαστεί, να 
προτείνει στο Συμβούλιο να τον κάνει 
δεσμευτικό·

33. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμφωνήσουν σχετικά με έναν 
δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης 
για το 2020 που θα ανέρχεται σε ποσοστό 
τουλάχιστον 20%·

Or. en

Τροπολογία 120
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου 

33. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση στο Κοινοβούλιο και 
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του 20% για την ενεργειακή απόδοση 
μέχρι το 2020 και, εφόσον χρειαστεί, να 
προτείνει στο Συμβούλιο να τον κάνει 
δεσμευτικό·

το Συμβούλιο η οποία θα κάνει 
δεσμευτικό τον στόχο του 20% για την 
ενεργειακή απόδοση μέχρι το 2020·

Or. en

Τροπολογία 121
Johannes Blokland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου 
του 20% για την ενεργειακή απόδοση 
μέχρι το 2020 και, εφόσον χρειαστεί, να 
προτείνει στο Συμβούλιο να τον κάνει 
δεσμευτικό·

33. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου 
του 20% για την ενεργειακή απόδοση 
μέχρι το 2020 και να προτείνει στο 
Συμβούλιο να τον κάνει δεσμευτικό·

Or. nl

Τροπολογία 122
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου 
του 20% για την ενεργειακή απόδοση 
μέχρι το 2020 και, εφόσον χρειαστεί, να 
προτείνει στο Συμβούλιο να τον κάνει 
δεσμευτικό·

33. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου 
του 20% για την ενεργειακή απόδοση 
μέχρι το 2020 και να προτείνει στο 
Συμβούλιο να τον κάνει δεσμευτικό μέσω 
ρητών μέτρων σε κάθε αντίστοιχο τομέα 
που θέτει συγκεκριμένους στόχους·

Or. en
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Τροπολογία 123
Elisa Ferreira, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez, Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου 
του 20% για την ενεργειακή απόδοση 
μέχρι το 2020 και, εφόσον χρειαστεί, να 
προτείνει στο Συμβούλιο να τον κάνει 
δεσμευτικό·

33. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου 
του 20% για την ενεργειακή απόδοση 
μέχρι το 2020 και, εφόσον χρειαστεί, να 
προτείνει στο Συμβούλιο να τον κάνει 
δεσμευτικό· επίσης, τονίζει την ανάγκη 
διερεύνησης της πιθανότητας θέσπισης 
ενδιάμεσων στόχων μείωσης·

Or. en

Τροπολογία 124
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει,
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, τη βιώσιμη καλλιέργεια 
βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων 
σε ολόκληρο τον κόσμο σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο και την 
πολλαπλή συμμόρφωση·

Or. de

Τροπολογία 125
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί να διεξαχθεί ευρεία ενημερωτική 
εκστρατεία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο 
με σκοπό την αύξηση της αποκεντρωμένης 
ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο της 
οποίας θα παρουσιαστούν στους 
ιδιοκτήτες κατοικιών και σπιτιών 
θερμογραφίες με ενεργειακή ανάλυση και 
προτάσεις χρηματοδότησης των πιθανών 
μέτρων εκσυγχρονισμού σύμφωνα με το 
πρότυπο των μικροπιστώσεων·

34. ζητεί να διεξαχθεί ευρεία ενημερωτική 
εκστρατεία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο 
με σκοπό την αύξηση της αποκεντρωμένης 
ενεργειακής απόδοσης, προσφέροντας 
δωρεάν, αντικειμενικές και ευρείες 
υπηρεσίες ενέργειας στους ιδιοκτήτες 
κατοικιών και σπιτιών και παρέχοντάς 
τους επίσης θερμογραφίες με ενεργειακή 
ανάλυση και προτάσεις χρηματοδότησης 
των πιθανών μέτρων εκσυγχρονισμού 
σύμφωνα με το πρότυπο των 
μικροπιστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 126
Κατερίνα Μπατζελή, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί να διεξαχθεί ευρεία ενημερωτική 
εκστρατεία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο 
με σκοπό την αύξηση της αποκεντρωμένης 
ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο της 
οποίας θα παρουσιαστούν στους ιδιοκτήτες 
κατοικιών και σπιτιών θερμογραφίες με 
ενεργειακή ανάλυση και προτάσεις 
χρηματοδότησης των πιθανών μέτρων 
εκσυγχρονισμού σύμφωνα με το πρότυπο 
των μικροπιστώσεων·

34. ζητεί να διεξαχθεί ευρεία ενημερωτική 
εκστρατεία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο 
με σκοπό την αύξηση της αποκεντρωμένης 
ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο της 
οποίας θα παρουσιαστούν στους ιδιοκτήτες 
κατοικιών και σπιτιών θερμογραφίες με 
ενεργειακή ανάλυση με παραδείγματα από 
την καθημερινότητα, και προτάσεις 
χρηματοδότησης των πιθανών μέτρων 
εκσυγχρονισμού σύμφωνα με το πρότυπο 
των μικροπιστώσεων ή των επιδοτήσεων·
προτείνει επίσης την παροχή κινήτρων 
για τον εκσυγχρονισμό των 
ενοικιαζόμενων κατοικιών, με στόχο τη 
μείωση του ποσού της 
χρησιμοποιούμενης ενέργειας και, όπου 
είναι αναγκαίο, των φορολογικών 
συντελεστών επί των εισοδημάτων από 
μισθώματα σύμφωνα με το κόστος 
επένδυσης·
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Or. en

Τροπολογία 127
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να λάβουν δραστικά μέτρα για την
αύξηση της ενημέρωσης όσον αφορά τη 
σημασία των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της
αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας 
ζωής των πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 128
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. ζητεί έναν σαφή ευρωπαϊκό 
συντονισμό της επέκτασης της 
συμπαραγωγής θερμότητας και ενέργειας 
και την ενσωμάτωσή της σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις προκειμένου να 
εξασφαλιστούν τοπικά ή περιφερειακά 
σημεία εκκίνησης μέτρων για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος με 
παράλληλη αύξηση της απόδοσης της 
κατανάλωσης ενέργειας·

36. ζητεί έναν σαφή ευρωπαϊκό 
συντονισμό της επέκτασης της 
συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας και την ενσωμάτωσή 
της σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
προκειμένου να εξασφαλιστούν τοπικά ή 
περιφερειακά σημεία εκκίνησης μέτρων 
για την αντιμετώπιση της αλλαγής του 
κλίματος με παράλληλη αύξηση της 
απόδοσης της κατανάλωσης ενέργειας·

Or. sl
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Τροπολογία 129
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. ζητεί έναν σαφή ευρωπαϊκό 
συντονισμό της επέκτασης της 
συμπαραγωγής θερμότητας και ενέργειας 
και την ενσωμάτωσή της σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις προκειμένου να 
εξασφαλιστούν τοπικά ή περιφερειακά 
σημεία εκκίνησης μέτρων για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος με 
παράλληλη αύξηση της απόδοσης της 
κατανάλωσης ενέργειας·

36. ζητεί έναν σαφή ευρωπαϊκό 
συντονισμό της επέκτασης της 
συμπαραγωγής και τριπαραγωγής
θερμότητας και ενέργειας και την 
ενσωμάτωσή τους σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις προκειμένου να 
εξασφαλιστούν τοπικά ή περιφερειακά 
σημεία εκκίνησης μέτρων για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος με 
παράλληλη αύξηση της απόδοσης της 
κατανάλωσης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 130
Fiona Hall, Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. προτείνει στα κράτη μέλη να 
προσφέρουν κίνητρα για εκσυγχρονισμό 
μέσω μειωμένων συντελεστών φόρου 
προστιθέμενης αξίας για τα μέτρα 
εκσυγχρονισμού και τις συσκευές που θα 
χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο, 
μέσω του προσανατολισμού των φόρων 
ακίνητης περιουσίας με βάση την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ή της 
χορήγησης ταυτοτήτων ενεργειακής 
απόδοσης·

37. καλεί το Συμβούλιο ECOFIN να 
εισαγάγει μειωμένο ΦΠΑ για αγαθά και 
υπηρεσίες που εξοικονομούν ενέργεια·
προτείνει, ιδίως, στα κράτη μέλη να 
προσφέρουν κίνητρα για εκσυγχρονισμό 
μέσω μειωμένων συντελεστών φόρου 
προστιθέμενης αξίας για τα μέτρα 
εκσυγχρονισμού και τις συσκευές που θα 
χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο, 
μέσω του προσανατολισμού των φόρων 
ακίνητης περιουσίας με βάση την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ή της 
πλήρους εφαρμογής και προώθησης των 
ταυτοτήτων ενεργειακής απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 131
Κατερίνα Μπατζελή, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. προτείνει ως σύστημα κινήτρων για 
τον εκσυγχρονισμό των ενοικιασμένων ή 
μισθωμένων ακινήτων τη μείωση των 
φορολογικών συντελεστών των εσόδων 
από ενοίκια ή μισθώματα ανάλογα με το 
κόστος των επενδύσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 132
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. προτείνει ως σύστημα κινήτρων για τον 
εκσυγχρονισμό των ενοικιασμένων ή 
μισθωμένων ακινήτων τη μείωση των 
φορολογικών συντελεστών των εσόδων 
από ενοίκια ή μισθώματα ανάλογα με το
κόστος των επενδύσεων·

38. προτείνει ως σύστημα κινήτρων για τον
εκσυγχρονισμό των ενοικιασμένων ή
μισθωμένων ακινήτων τη μείωση των
φορολογικών συντελεστών των εσόδων
από ενοίκια ή μισθώματα ανάλογα με τις 
επενδύσεις σε συστήματα θέρμανσης και 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς και στην ενίσχυση της 
αποδοτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 133
Fiona Hall, Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. δεδομένης της μεγάλης διάρκειας 
ζωής των κτιρίων, επισημαίνει ότι είναι 
υψίστης σημασίας να διασφαλίζεται ότι
τα νέα κτίρια κατασκευάζονται με τα
υψηλότερα, ει δυνατόν, πρότυπα
ενεργειακής απόδοσης, ότι τα υπάρχοντα 
κτίρια αναβαθμίζονται βάσει των 
σημερινών προτύπων και ότι 
χρησιμοποιούνται τα ελάχιστα επίπεδα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλα 
τα νέα ή ανακαινισμένα κτίρια που 
χρήζουν θέρμανσης ή ψύξης·

Or. en

Τροπολογία 134
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. καλεί τους υπεύθυνους φορείς και 
επαγγελματικές οργανώσεις στα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν το κριτήριο της 
ενεργειακής απόδοσης των νέων 
οικοδομών ως κύριο γνώμονα για τους 
αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς· ένα 
πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου θα μπορούσε να είναι νομοθετικές 
διατάξεις για τον βαθμό ενεργειακής 
απόδοσης των νέων κατασκευών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 135
Fiona Hall, Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. καλεί τους υπεύθυνους φορείς και 
επαγγελματικές οργανώσεις στα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν το κριτήριο της
ενεργειακής απόδοσης των νέων 
οικοδομών ως κύριο γνώμονα για τους 
αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς· ένα 
πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου θα μπορούσε να είναι νομοθετικές 
διατάξεις για τον βαθμό ενεργειακής 
απόδοσης των νέων κατασκευών·

39. ζητεί την τήρηση των ελάχιστων 
προτύπων ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ
για τα νέα και τα ανακαινισμένα κτίρια· 
καλεί τις αρμόδιες τοπικές αρχές και τους 
επαγγελματικούς συλλόγους στα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν με τους 
αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς για να 
θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις στον 
κατασκευαστικό τομέα και βέλτιστες 
πρακτικές για διάφορα είδη κτιρίων, με 
στόχο τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής 
απόδοσης στα νέα και τα ανακαινισμένα 
κτίρια·

Or. en

Τροπολογία 136
Riitta Myller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. καλεί τους υπεύθυνους φορείς και 
επαγγελματικές οργανώσεις στα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν το κριτήριο της 
ενεργειακής απόδοσης των νέων 
οικοδομών ως κύριο γνώμονα για τους 
αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς· ένα 
πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου θα μπορούσε να είναι νομοθετικές 
διατάξεις για τον βαθμό ενεργειακής 
απόδοσης των νέων κατασκευών·

39. καλεί τους υπεύθυνους φορείς και 
επαγγελματικές οργανώσεις στα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν το κριτήριο της 
ενεργειακής απόδοσης των νέων 
οικοδομών ως κύριο γνώμονα για τους 
αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς· ένα 
πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου θα μπορούσε να είναι νομοθετικές 
διατάξεις για τον βαθμό ενεργειακής 
απόδοσης των νέων κατασκευών, και 
εξασφάλιση εν προκειμένω καθαρού και 
υγιεινού αέρα στο εσωτερικό των 
κτιρίων·
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Or. en

Τροπολογία 137
Fiona Hall, Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την έρευνα
και την τεχνολογική ανάπτυξη που
σχετίζεται με τεχνολογίες φωτισμού και
ευφυείς εφαρμογές φωτισμού, ούτως
ώστε να προωθηθεί πιο δυναμικά η
χρησιμοποίηση φωτισμού μεγαλύτερης 
ενεργειακής απόδοσης τόσο σε 
εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς 
δημόσιους χώρους – με έμφαση σε 
διόδους φωτοεκπομπής (LED) υψηλής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 138
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39a. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες τοπικές αρχές και τις 
επαγγελματικές ενώσεις, να θεσπίσουν
κριτήρια, κατευθυντήριες γραμμές και 
κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης για 
τα νέα κτίρια και τα σημαντικά έργα 
ανακαίνισης, και υπογραμμίζει τον 
θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι 
δημόσιες αρχές στην ενθάρρυνση της 
ένταξης των απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης μεταξύ των κανόνων που 
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διέπουν τις δημοσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 139
Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39β. σημειώνει ότι η ανακαίνιση και η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
πολυκατοικιών, ιδίως στις χώρες εκείνες
όπου κτίρια τέτοιου είδους κυριαρχούν
στο μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς
στέγασης, αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο 
εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·
καλεί την Επιτροπη να αναθεωρήσει και 
να αυξήσει το ισχύον όριο του 2% των
διαρθρωτικών ταμείων που ισχύει για 
επιδοτήσεις που προορίζονται για την 
ανακαίνιση των πολυκατοικιών·

Or. en

Τροπολογία 140
Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39γ. επισημαίνει ότι ο μακροπρόθεσμος
στόχος στον κατασκευαστικό τομέα στην
Ευρώπη θα πρέπει να είναι η καθαρή
απόδοση μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας στα νέα κτίρια κατοικιών μέχρι 
το 2015 και στα νέα εμπορικά και 
δημόσια κτίρια μέχρι το 2020, και εκτιμά 
ότι ο στόχος θα πρέπει να επεκταθεί 



PE414.179v01-00 76/108 AM\746497EL.doc

EL

μακροπρόθεσμα για να καλύψει τα
ανακαινισμένα κτίρια·

Or. en

Τροπολογία 141
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόζει 
κάθε πέντε χρόνια τους κανόνες για την 
ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών όλων των 
χρήσεων στις εξελίξεις στην αγορά, να 
προβαίνει σε επικαιροποίηση των 
υφισταμένων προγραμμάτων σήμανσης ή 
ενεργειακών κατηγοριών των συσκευών 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
παραπληροφόρηση των καταναλωτών·

40. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόζει 
τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια σύμφωνα 
με την αρχή top runner τους κανόνες για 
την ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών όλων των 
χρήσεων στις εξελίξεις στην αγορά, να 
προβαίνει σε επικαιροποίηση των 
υφισταμένων προγραμμάτων σήμανσης ή 
ενεργειακών κατηγοριών των συσκευών 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
παραπληροφόρηση των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 142
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40a. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει 
αυστηρούς στόχους για την ΕΕ και να
καταρτίσει ολοκληρωμένες πολιτικές για 
τη βιομηχανία με σκοπό να διασφαλίσουν
την πρόσβαση στην αγορά και την
υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης κοινών τεχνολογικών στόχων
(όπως οι παθητικές κατοικίες), τη 
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μεγαλύτερη χρήση ολοκληρωμένων 
στρατηγικών πολιτικής, όπως οι 
πρωτοπόρες αγορές και οι οικολογικές 
δημόσιες συμβάσεις, καθώς και 
συμπληρωματικούς κανονισμούς σχετικά 
με τον σχεδιασμό των προϊόντων και τα 
ελάχιστα πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 143
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40a. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
μια ολοκληρωμένη πολιτική για τις 
δημόσιες συμβάσεις σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με
σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής
απόδοσης των δημοσίων κτιρίων και των 
ηλεκτρικών συσκευών που 
χρησιμοποιούνται στις δημόσιες 
υπηρεσίες, δίνοντας έτσι το παράδειγμα 
και προωθώντας την αύξηση της 
ζήτησης για οικολογικά προϊόντα και
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 144
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο 
πλαίσιο της αναθεώρηση της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό την 

41. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και την ευρωπαϊκή βιομηχανία να 
προωθήσουν, μέσω εκστρατειών που 
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απαγόρευση της κατάστασης αναμονής 
σε νέες συσκευές και να καταστήσει 
υποχρεωτικό το αυτόματο κλείσιμο και 
την οικονομική λειτουργία και για 
εγκαταστάσεις με μεγάλα μηχανήματα, 
καθώς και για συσκευές και μηχανήματα 
βιομηχανικής χρήσης·

αποσκοπούν στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού, τη χρήση 
ευφυών συσκευών και την υιοθέτηση του 
αυτόματου κλεισίματος και της
οικονομικής λειτουργίας για συσκευές και 
μηχανήματα βιομηχανικής χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 145
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο 
πλαίσιο της αναθεώρηση της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό την απαγόρευση 
της κατάστασης αναμονής σε νέες 
συσκευές και να καταστήσει υποχρεωτικό 
το αυτόματο κλείσιμο και την οικονομική 
λειτουργία και για εγκαταστάσεις με 
μεγάλα μηχανήματα, καθώς και για 
συσκευές και μηχανήματα βιομηχανικής 
χρήσης·

41. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει με 
συνέπεια την απαγόρευση συσκευών με 
υψηλές απώλειες σε κατάσταση 
αναμονής και να εξετάσει, ως επόμενο 
βήμα στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, το 
ενδεχόμενο να καταστήσει υποχρεωτική 
την ύπαρξη λειτουργίας παύσης στις 
συσκευές και να καταστήσει υποχρεωτικό 
το αυτόματο κλείσιμο και την οικονομική 
λειτουργία και για εγκαταστάσεις με 
μεγάλα μηχανήματα, καθώς και για 
συσκευές και μηχανήματα βιομηχανικής 
χρήσης·

Or. de

Τροπολογία 146
Ευαγγελία Τζαμπάζη, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο 41. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο 
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πλαίσιο της αναθεώρηση της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό την απαγόρευση 
της κατάστασης αναμονής σε νέες 
συσκευές και να καταστήσει υποχρεωτικό 
το αυτόματο κλείσιμο και την οικονομική 
λειτουργία και για εγκαταστάσεις με 
μεγάλα μηχανήματα, καθώς και για 
συσκευές και μηχανήματα βιομηχανικής 
χρήσης·

πλαίσιο της αναθεώρηση της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό την απαγόρευση 
της κατάστασης αναμονής σε νέες 
συσκευές, να θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης και να καταστήσει 
υποχρεωτικό το αυτόματο κλείσιμο και την 
οικονομική λειτουργία και για 
εγκαταστάσεις με μεγάλα μηχανήματα, 
καθώς και για συσκευές και μηχανήματα 
βιομηχανικής χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 147
Fiona Hall, Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41a. συστήνει την έγκαιρη και αυστηρή 
εφαρμογή των απαιτήσεων του 2006 
σχετικά με την τοποθέτηση ευφυών 
μετρητών, με σκοπό την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
από την άποψη της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή
βοήθειας προς τους παρόχους ηλεκτρικής
ενέργειας για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 148
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42a. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και τη θυγατρική της 
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υπηρεσία κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων, να διευρύνουν σημαντικά 
την υποστήριξή τους υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και της ανάπτυξης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 149
Johannes Blokland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει στους ενδιαφερομένους ότι 
και ο κλάδος των μεταφορών πρέπει να 
ανταποκριθεί στους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
CO2 μέχρι το 2020 κατά τουλάχιστον 20% 
σε σύγκριση με το 1990 και την αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% στο 
ίδιο διάστημα·

43. υπενθυμίζει στους ενδιαφερομένους ότι
και ο κλάδος των μεταφορών πρέπει να
ανταποκριθεί στους στόχους της ΕΕ για το
κλίμα, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών
CO2 μέχρι το 2020 κατά τουλάχιστον 20%, 
και αν υπάρξει διεθνής συμφωνία κατά
τουλάχιστον 30%, σε σύγκριση με το 1990 
και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
κατά 20% στο ίδιο διάστημα·

Or. nl

Τροπολογία 150
Anders Wijkman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43a. ζητεί από την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη να θέσουν ως ύψιστη 
προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 
πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 151
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί έναν ευρύ συνδυασμό πολιτικών 
που θα αποτελείται από 
αλληλοϋποστηριζόμενα μέτρα με σκοπό 
μια βιώσιμη πολιτική των μεταφορών που 
θα συμπεριλαμβάνει τη μετεξέλιξη της 
τεχνολογίας οχημάτων (οικολογικές 
καινοτομίες), την αύξηση της 
χρησιμοποίησης εναλλακτικών ειδών 
κίνησης, μια έξυπνη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο 
οδήγησης και χρήσης των επιβατικών 
αυτοκινήτων και έναν φόρο CO2, και θα 
μπορούσε να προαχθεί μέσω σαφούς 
προτίμησης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων·

44. ζητεί έναν ευρύ συνδυασμό πολιτικών 
που θα αποτελείται από 
αλληλοϋποστηριζόμενα μέτρα με σκοπό 
μια βιώσιμη πολιτική των μεταφορών που 
θα συμπεριλαμβάνει τη μετεξέλιξη της 
τεχνολογίας οχημάτων (οικολογικές 
καινοτομίες), την αυξημένη χρήση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τις 
μεταφορές, τη δημιουργία δικτύων 
διανομής καθαρών καυσίμων, την αύξηση 
της χρησιμοποίησης εναλλακτικών ειδών 
κίνησης, μια έξυπνη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο 
οδήγησης και χρήσης των επιβατικών 
αυτοκινήτων, βελτιωμένη υλικοτεχνική
υποστήριξη, «πράσινους διαδρόμους» και
έργα υποδομής για τις μεταφορές, έναν 
φόρο CO2 και τον εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων μεταφορών προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος των μηδενικών 
εκπομπών χωρίς να παραγνωρίζεται η 
αυξημένη ανάγκη για κινητικότητα·
επισημαίνει ότι όλα αυτά θα μπορούσαν
να προαχθούν μέσω σαφούς προτίμησης
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 152
Dorette Corbey, Κατερίνα Μπατζελή, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί έναν ευρύ συνδυασμό πολιτικών 
που θα αποτελείται από 
αλληλοϋποστηριζόμενα μέτρα με σκοπό 
μια βιώσιμη πολιτική των μεταφορών που
θα συμπεριλαμβάνει τη μετεξέλιξη της 
τεχνολογίας οχημάτων (οικολογικές 
καινοτομίες), την αύξηση της 
χρησιμοποίησης εναλλακτικών ειδών 
κίνησης, μια έξυπνη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο 
οδήγησης και χρήσης των επιβατικών 
αυτοκινήτων και έναν φόρο CO2, και θα 
μπορούσε να προαχθεί μέσω σαφούς 
προτίμησης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων·

44. ζητεί έναν ευρύ συνδυασμό πολιτικών 
που θα αποτελείται από 
αλληλοϋποστηριζόμενα μέτρα με σκοπό 
μια βιώσιμη πολιτική των μεταφορών που 
θα συμπεριλαμβάνει τη μετεξέλιξη της 
τεχνολογίας οχημάτων (οικολογικές 
καινοτομίες), τη δημιουργία δικτύων 
διανομής καθαρών καυσίμων, την αύξηση 
της χρησιμοποίησης εναλλακτικών ειδών 
κίνησης, την αυξημένη χρήση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τις 
μεταφορές, μια έξυπνη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο 
οδήγησης και χρήσης των επιβατικών 
αυτοκινήτων, έναν φόρο CO2 και τον 
εκσυγχρονισμό των δημόσιων 
μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος των μηδενικών εκπομπών χωρίς 
να παραγνωρίζεται η αυξημένη ανάγκη 
για κινητικότητα ως γνώρισμα του 
σημερινού τρόπου ζωής· επισημαίνει ότι
όλα αυτά θα μπορούσαν να προαχθούν
μέσω σαφούς προτίμησης στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 153
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί έναν ευρύ συνδυασμό πολιτικών 
που θα αποτελείται από 
αλληλοϋποστηριζόμενα μέτρα με σκοπό 
μια βιώσιμη πολιτική των μεταφορών που 
θα συμπεριλαμβάνει τη μετεξέλιξη της 
τεχνολογίας οχημάτων (οικολογικές 
καινοτομίες), την αύξηση της 
χρησιμοποίησης εναλλακτικών ειδών 

44. ζητεί έναν ευρύ συνδυασμό πολιτικών 
που θα αποτελείται από 
αλληλοϋποστηριζόμενα μέτρα με σκοπό 
μια βιώσιμη πολιτική των μεταφορών που 
θα συμπεριλαμβάνει τη μετεξέλιξη της 
τεχνολογίας οχημάτων (οικολογικές 
καινοτομίες), την αύξηση της 
χρησιμοποίησης εναλλακτικών ειδών 
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κίνησης, μια έξυπνη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο 
οδήγησης και χρήσης των επιβατικών 
αυτοκινήτων και έναν φόρο CO2, και θα 
μπορούσε να προαχθεί μέσω σαφούς 
προτίμησης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων·

κίνησης, μια έξυπνη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο 
οδήγησης και χρήσης των επιβατικών 
αυτοκινήτων, που θα αποσκοπούν στην 
αύξηση της μέσης ταχύτητας με 
παράλληλη μείωση της ανώτατης 
επιτρεπόμενης ταχύτητας και της ισχύος 
των οχημάτων, και έναν φόρο CO2, και θα 
μπορούσε να προαχθεί μέσω σαφούς 
προτίμησης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 154
Etelka Barsi-Pataky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί έναν ευρύ συνδυασμό πολιτικών 
που θα αποτελείται από 
αλληλοϋποστηριζόμενα μέτρα με σκοπό 
μια βιώσιμη πολιτική των μεταφορών που 
θα συμπεριλαμβάνει τη μετεξέλιξη της 
τεχνολογίας οχημάτων (οικολογικές 
καινοτομίες), την αύξηση της 
χρησιμοποίησης εναλλακτικών ειδών 
κίνησης, μια έξυπνη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, αλλαγές στον τρόπο 
οδήγησης και χρήσης των επιβατικών 
αυτοκινήτων και έναν φόρο CO2, και θα 
μπορούσε να προαχθεί μέσω σαφούς 
προτίμησης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων·

44. ζητεί έναν ευρύ συνδυασμό πολιτικών 
που θα αποτελείται από 
αλληλοϋποστηριζόμενα μέτρα με σκοπό 
μια βιώσιμη πολιτική των μεταφορών που 
θα συμπεριλαμβάνει τη μετεξέλιξη της 
τεχνολογίας οχημάτων (οικολογικές 
καινοτομίες), την αύξηση της 
χρησιμοποίησης εναλλακτικών ειδών 
κίνησης, μια έξυπνη διαχείριση της 
κυκλοφορίας και αλλαγές στον τρόπο 
οδήγησης και χρήσης των επιβατικών 
αυτοκινήτων, και θα μπορούσε να 
προαχθεί μέσω σαφούς προτίμησης στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 155
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. ζητεί να συμμετέχουν ευρέως όλοι οι 
τρόποι μεταφορών στην εσωτερίκευση 
των εξωτερικών τους δαπανών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 156
Etelka Barsi-Pataky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. ζητεί να συμμετέχουν ευρέως όλοι οι 
τρόποι μεταφορών στην εσωτερίκευση των 
εξωτερικών τους δαπανών·

45. εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί ειδική
προτεραιότητα στην εφαρμογή της αρχής
«ο ρυπαίνων πληρώνει», και ζητεί να
συμμετέχουν ευρέως όλοι οι τρόποι
μεταφορών στην εσωτερίκευση των
εξωτερικών τους δαπανών· επισημαίνει ότι 
η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί 
κατάλληλο οικονομικό περιβάλλον και,
ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους εν λόγω φόρους και 
δασμούς·

Or. en

Τροπολογία 157
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. ζητεί να συμμετέχουν ευρέως όλοι οι 45. ζητεί να συμμετέχουν ευρέως όλοι οι
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τρόποι μεταφορών στην εσωτερίκευση των 
εξωτερικών τους δαπανών·

τρόποι μεταφορών στην εσωτερίκευση των
εξωτερικών τους δαπανών, λαμβάνοντας
εν προκειμένω υπόψη ότι, λόγω του 
παγκόσμιου καταμερισμού της εργασίας, 
το ισχύον σύστημα εμπορίας οδηγεί σε 
πολύ υψηλό βαθμό μεταφοράς συναφών 
προϊόντων που θα μπορούσαν εύκολα να 
παραχθούν σε τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. ζητεί να συμμετέχουν ευρέως όλοι οι 
τρόποι μεταφορών στην εσωτερίκευση των 
εξωτερικών τους δαπανών·

(Δεν αφορά το αγγλικό κείμενο.)

Or. es

Τροπολογία 159
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες
που παρέχουν τα συστήματα
δορυφορικής πλοήγησης με σκοπό την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον
τομέα των μεταφορών, βελτιώνοντας τη
διαχείριση και την οργάνωση των ροών
της κυκλοφορίας, παρέχοντας 
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη 
διακίνηση εμπορευμάτων και προσώπων 
και βελτιστοποιημένη επιλογή διαδρομών 
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και μέσων μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 160
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48α. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 
να τεθεί ένας μεσοπρόθεσμος στόχος για 
τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων που 
δεν θα υπερβαίνουν τα 95g·

Or. de

Τροπολογία 161
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. υπογραμμίζει το δυναμικό των 
σιδηροδρομικών μεταφορών ως τρόπου 
μεταφορών με ενεργειακή απόδοση και 
χαμηλές εκπομπές CO2 τόσο για την 
εφοδιαστική των εμπορευματικών 
μεταφορών μεγάλων αποστάσεων όσο και 
για τις περιφερειακές μεταφορές και τις 
γραμμές κλειστής διαδρομής μικρών και 
μεσαίων αποστάσεων·

50. υπογραμμίζει το δυναμικό των 
σιδηροδρομικών μεταφορών ως τρόπου 
μεταφορών με ενεργειακή απόδοση και 
χαμηλές εκπομπές CO2 τόσο για την 
εφοδιαστική των εμπορευματικών 
μεταφορών μεγάλων αποστάσεων όσο και 
για τις περιφερειακές μεταφορές και τις 
γραμμές κλειστής διαδρομής μικρών και 
μεσαίων αποστάσεων, και ζητεί οι 
προτεραιότητες αυτές να αντανακλώνται 
στα κριτήρια για την παροχή στήριξης 
από τα περιφερειακά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 162
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. υπογραμμίζει το δυναμικό των 
σιδηροδρομικών μεταφορών ως τρόπου 
μεταφορών με ενεργειακή απόδοση και 
χαμηλές εκπομπές CO2 τόσο για την 
εφοδιαστική των εμπορευματικών 
μεταφορών μεγάλων αποστάσεων όσο και 
για τις περιφερειακές μεταφορές και τις 
γραμμές κλειστής διαδρομής μικρών και 
μεσαίων αποστάσεων·

50. υπογραμμίζει το δυναμικό των 
σιδηροδρομικών μεταφορών ως τρόπου 
μεταφορών με ενεργειακή απόδοση και 
χαμηλές εκπομπές CO2 τόσο για την 
εφοδιαστική των εμπορευματικών 
μεταφορών μεγάλων αποστάσεων όσο και 
για τις περιφερειακές μεταφορές και τις 
γραμμές κλειστής διαδρομής μικρών και 
μεσαίων αποστάσεων· θεωρεί ότι είναι 
αναγκαίο να ληφθούν στοχοθετημένα
μέτρα, προκειμένου να μειωθεί η 
επιβάρυνση των χρηστών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, 
χρησιμοποιώντας ως πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης τα έσοδα που 
προέρχονται από δημοπρασίες·

Or. de

Τροπολογία 163
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και 
επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και 
ζητεί την όσο το δυνατόν πιο σύντομη 
ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, 
που επείγουν για την εφοδιαστική της 
αλυσίδας των εμπορευματικών μεταφορών 
και για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική 
των μεταφορών·

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και 
επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και 
ζητεί την όσο το δυνατόν πιο σύντομη 
ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, 
ιδίως εκείνων που είναι πιο φιλικά προς 
το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων 
των «πράσινων διαδρόμων», που 
επείγουν για την εφοδιαστική της αλυσίδας 
των εμπορευματικών μεταφορών και για 
μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική των 
μεταφορών·



PE414.179v01-00 88/108 AM\746497EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 164
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και 
επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και 
ζητεί την όσο το δυνατόν πιο σύντομη 
ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, 
που επείγουν για την εφοδιαστική της 
αλυσίδας των εμπορευματικών μεταφορών 
και για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική 
των μεταφορών·

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και 
επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και 
ζητεί την όσο το δυνατόν πιο σύντομη 
ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, 
ιδίως εκείνων που είναι πιο φιλικά προς 
το περιβάλλον, που επείγουν για την 
εφοδιαστική της αλυσίδας των 
εμπορευματικών μεταφορών και για μια 
βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική των 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 165
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και 
επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και 
ζητεί την όσο το δυνατόν πιο σύντομη 
ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, 
που επείγουν για την εφοδιαστική της 
αλυσίδας των εμπορευματικών μεταφορών 
και για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική 
των μεταφορών·

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και την 
προγραμματισμένη επέκταση προς τις 
γειτονικές χώρες των διευρωπαϊκών 
δικτύων και ζητεί την όσο το δυνατόν πιο 
σύντομη ολοκλήρωση των έργων 
προτεραιότητας, που επείγουν για την 
εφοδιαστική της αλυσίδας των 
εμπορευματικών μεταφορών και για μια 
βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική των 
μεταφορών·

Or. en
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Τροπολογία 166
Etelka Barsi-Pataky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και 
επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και 
ζητεί την όσο το δυνατόν πιο σύντομη
ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, 
που επείγουν για την εφοδιαστική της 
αλυσίδας των εμπορευματικών μεταφορών 
και για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική 
των μεταφορών·

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και 
επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα τα έργα προτεραιότητας, που 
επείγουν για την εφοδιαστική της αλυσίδας 
των εμπορευματικών μεταφορών και για 
μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική των 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 167
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δεν αφορά το αγγλικό κείμενο.

Or. sl

Τροπολογία 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και 
επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και 
ζητεί την όσο το δυνατόν πιο σύντομη 

(Δεν αφορά το αγγλικό κείμενο.)
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ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, 
που επείγουν για την εφοδιαστική της 
αλυσίδας των εμπορευματικών μεταφορών 
και για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική 
των μεταφορών·

Or. es

Τροπολογία 169
Jens Holm, Roberto Musacchio, Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και 
επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και 
ζητεί την όσο το δυνατόν πιο σύντομη 
ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, 
που επείγουν για την εφοδιαστική της 
αλυσίδας των εμπορευματικών μεταφορών 
και για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική 
των μεταφορών·

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και 
επέκταση των διευρωπαϊκών 
σιδηροδρομικών δικτύων και ζητεί την 
όσο το δυνατόν πιο σύντομη ολοκλήρωση 
των έργων προτεραιότητας, που επείγουν 
για την εφοδιαστική της αλυσίδας των 
εμπορευματικών μεταφορών και για μια 
βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική των 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 170
Johannes Blokland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51a. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των
εσωτερικών πλωτών οδών στη μεταφορά
εμπορευμάτων· επισημαίνει τον φιλικό
προς το περιβάλλον χαρακτήρα του εν 
λόγω τομέα και το γεγονός ότι διαθέτει 
πολλές αναξιοποίητες δυνατότητες 
μεταφορών·
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Or. nl

Τροπολογία 171
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51a. εκφράζει τη λύπη του, διότι το
πρόγραμμα ΔΕΔ-Ε δεν χρησιμοποιήθηκε 
προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
απαραίτητες υποδομές για τη διανομή 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τις 
μεταφορές (βιοκαύσιμα, υδρογόνο, 
ηλεκτρική ενέργεια, κλπ.) προερχόμενων 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 172
Johannes Blokland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. εκφράζει τη λύπη του διότι μολονότι
από την σκοπιά της πολιτικής των 
μεταφορών είναι αναγκαία η μετατόπιση
των εμπορευματικών μεταφορών στους 
σιδηροδρόμους, κατά την περασμένη 
δεκαετία μειώθηκαν οι επενδύσεις για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων·

52. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τη
δυνατότητα, προς όφελος του συνόλου 
του τομέα των μεταφορών, μετατόπισης 
μεγάλου τμήματος των εμπορευματικών 
μεταφορών στους σιδηροδρόμους και τους 
εσωτερικές πλωτές οδούς, κατά την 
περασμένη δεκαετία μειώθηκαν οι 
επενδύσεις για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων·

Or. en
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Τροπολογία 173
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες 
να προαγάγουν μέσω μέτρων που αφορούν 
τις τιμές τη μετατόπιση της κυκλοφορίας 
από τα επιβατικά οχήματα στα δημόσια 
μέσα μεταφοράς και από τους δρόμους 
στους σιδηροδρόμους, καθώς και να
επεκτείνουν σημαντικά και να κάνουν πιο 
ελκυστική την προσφορά με σημαντικές 
επενδύσεις στην απαραίτητη υποδομή·

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες
να προαγάγουν μέσω μέτρων που αφορούν
τις τιμές και μέσω άλλων κινήτρων τη
μετατόπιση της κυκλοφορίας από τα
επιβατικά οχήματα στα δημόσια μέσα
μεταφοράς και από τους δρόμους σε πιο
φιλικά προς το περιβάλλον μέσα 
μεταφοράς, καθώς και να επεκτείνουν
σημαντικά και να βελτιώσουν το σύνολο 
των μεταφορών με σημαντικές επενδύσεις 
στην απαραίτητη υποδομή, κάνοντας πιο
ελκυστικά τα δημόσια μέσα μεταφοράς·
στο ενδιάμεσο διάστημα, ζητεί να γίνουν 
βελτιώσεις στην ενοποίηση των 
ιδιωτικών/ατομικών μεταφορών με την 
ολοκληρωμένη εφοδιαστική 
επιβατών/φορτίου και τα
δημόσια/συλλογικά συστήματα 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 174
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες 
να προαγάγουν μέσω μέτρων που αφορούν 
τις τιμές τη μετατόπιση της κυκλοφορίας 
από τα επιβατικά οχήματα στα δημόσια 
μέσα μεταφοράς και από τους δρόμους 
στους σιδηροδρόμους, καθώς και να 
επεκτείνουν σημαντικά και να κάνουν πιο 
ελκυστική την προσφορά με σημαντικές 

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες
να προαγάγουν μέσω μέτρων που αφορούν
τις τιμές και μέσω άλλων κινήτρων τη
μετατόπιση της κυκλοφορίας από τα
επιβατικά οχήματα στα δημόσια μέσα
μεταφοράς και από τους δρόμους σε πιο
φιλικά προς το περιβάλλον μέσα
μεταφοράς, καθώς και να επεκτείνουν
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επενδύσεις στην απαραίτητη υποδομή· σημαντικά και να βελτιώσουν το σύνολο 
των μεταφορών με σημαντικές επενδύσεις 
στην απαραίτητη υποδομή, κάνοντας πιο
ελκυστικά τα δημόσια μέσα μεταφοράς· 
στο ενδιάμεσο διάστημα, ζητεί να γίνουν 
βελτιώσεις στην ενοποίηση των 
ιδιωτικών/ατομικών μεταφορών με τα 
δημόσια/συλλογικά συστήματα 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 175
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες 
να προαγάγουν μέσω μέτρων που αφορούν 
τις τιμές τη μετατόπιση της κυκλοφορίας 
από τα επιβατικά οχήματα στα δημόσια 
μέσα μεταφοράς και από τους δρόμους 
στους σιδηροδρόμους, καθώς και να 
επεκτείνουν σημαντικά και να κάνουν πιο 
ελκυστική την προσφορά με σημαντικές 
επενδύσεις στην απαραίτητη υποδομή·

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες
να προαγάγουν μέσω ενίσχυσης της 
έρευνας και της καινοτομίας τη 
μετατόπιση της κυκλοφορίας από τα 
επιβατικά οχήματα στα δημόσια μέσα 
μεταφοράς και από τους δρόμους στους 
σιδηροδρόμους, καθώς και να επεκτείνουν 
σημαντικά και να κάνουν πιο ελκυστική 
την προσφορά με σημαντικές επενδύσεις 
στην απαραίτητη υποδομή·

Or. en

Τροπολογία 176
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες 
να προαγάγουν μέσω μέτρων που αφορούν 
τις τιμές τη μετατόπιση της κυκλοφορίας 

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες
να προαγάγουν μέσω μέτρων που αφορούν
τις τιμές και μέσω άλλων κινήτρων τη
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από τα επιβατικά οχήματα στα δημόσια 
μέσα μεταφοράς και από τους δρόμους 
στους σιδηροδρόμους, καθώς και να 
επεκτείνουν σημαντικά και να κάνουν πιο 
ελκυστική την προσφορά με σημαντικές 
επενδύσεις στην απαραίτητη υποδομή·

μετατόπιση της κυκλοφορίας από τα
επιβατικά οχήματα στα δημόσια μέσα
μεταφοράς και από τους δρόμους στους 
σιδηροδρόμους, καθώς και να επεκτείνουν
σημαντικά και να βελτιώσουν το σύνολο 
των μεταφορών με σημαντικές επενδύσεις 
στην απαραίτητη υποδομή, κάνοντας πιο
ελκυστικά τα δημόσια μέσα μεταφοράς· 
στο ενδιάμεσο διάστημα, ζητεί να γίνουν 
βελτιώσεις στην ενοποίηση των 
ιδιωτικών/ατομικών μεταφορών με τα 
δημόσια/συλλογικά συστήματα 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 177
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες 
να προαγάγουν μέσω μέτρων που αφορούν 
τις τιμές τη μετατόπιση της κυκλοφορίας
από τα επιβατικά οχήματα στα δημόσια 
μέσα μεταφοράς και από τους δρόμους 
στους σιδηροδρόμους, καθώς και να 
επεκτείνουν σημαντικά και να κάνουν πιο 
ελκυστική την προσφορά με σημαντικές 
επενδύσεις στην απαραίτητη υποδομή·

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες 
να προαγάγουν μέσω μέτρων που αφορούν 
τις τιμές τη μετατόπιση της κυκλοφορίας 
από τα επιβατικά οχήματα στα δημόσια 
μέσα μεταφοράς και από τους δρόμους 
στους σιδηροδρόμους, καθώς και να 
επεκτείνουν σημαντικά και να κάνουν πιο 
ελκυστική την προσφορά με σημαντικές 
επενδύσεις στην απαραίτητη υποδομή·
είναι πεπεισμένο ότι οι επενδύσεις σε 
σιδηροδρομικές υποδομές πρέπει να 
συνοδεύονται από τη βελτίωση των 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών·

Or. nl
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Τροπολογία 178
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54α. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη συντροπικότητα θεσπίζοντας τη 
δυνατότητα μεταβίβασης των πινακίδων 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την ισχύουσα 
πρακτική, προκειμένου να καταστεί πιο 
ελκυστική για τους πολίτες η 
χρησιμοποίηση του σιδηροδρόμου για την 
πραγματοποίηση ταξιδίων μεγάλων 
αποστάσεων και η τοπική χρήση 
αυτοκινήτων χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας στην αφετηρία και στο τέρμα 
των διαδρομών·

Or. de

Τροπολογία 179
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. υποστηρίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να ορίσει μαζί με τα κράτη μέλη 
ειδικές θαλάσσιες λεωφόρους (motorways 
of the sea) για να συντομευθούν οι 
θαλάσσιες διαδρομές και να επεκταθούν 
οι μεταφορές στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες 
οδούς·

56. υποστηρίζει την πρόθεση της
Επιτροπής να ορίσει μαζί με τα κράτη μέλη
ειδικές θαλάσσιες λεωφόρους (motorways 
of the sea) και ευελπιστεί ιδιαίτερα στον
επικείμενο «ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων
μεταφορών χωρίς φραγμούς» για την
προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών
στην Ευρώπη και την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητάς τους·

Or. nl
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Τροπολογία 180
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. υποστηρίζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής για επιβολή τελών λιμένα και 
ελλιμενισμού βάσει των τιμών των 
καυσαερίων των πλοίων και για τον 
ενεργειακό εφοδιασμό των πλοίων που 
είναι αγκυροβολημένα στους λιμένες από 
την ξηρά και όχι από τις γεννήτριες των 
πλοίων·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 181
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. θεωρεί ότι τα ναυπηγεία και οι 
εφοπλιστές πρέπει να ασχοληθούν 
περισσότερο με νέες τεχνολογίες για την 
αύξηση της απόδοσης, όπως: 
χρησιμοποίηση ειδικών ιστίων (SkySails), 
χρησιμοποίηση της αποβαλλόμενης 
θερμότητας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αποδοτικότεροι 
κινητήρες, καλύτερη αεροτομή σκάφους 
και πηδαλίου, ακριβέστερες 
μετεωρολογικές προγνώσεις για την 
προσαρμογή της πορείας των πλοίων, 
δυνατότητα εξοικονόμησης καυσίμων με 
επίχρισμα·

58. θεωρεί ότι τα ναυπηγεία και οι 
εφοπλιστές πρέπει να ασχοληθούν 
περισσότερο με νέες τεχνολογίες για την 
αύξηση της απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 182
Johannes Blokland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. θεωρεί ότι τα ναυπηγεία και οι 
εφοπλιστές πρέπει να ασχοληθούν 
περισσότερο με νέες τεχνολογίες για την 
αύξηση της απόδοσης, όπως: 
χρησιμοποίηση ειδικών ιστίων (SkySails), 
χρησιμοποίηση της αποβαλλόμενης 
θερμότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, αποδοτικότεροι κινητήρες, 
καλύτερη αεροτομή σκάφους και 
πηδαλίου, ακριβέστερες μετεωρολογικές 
προγνώσεις για την προσαρμογή της 
πορείας των πλοίων, δυνατότητα 
εξοικονόμησης καυσίμων με επίχρισμα·

58. θεωρεί ότι τα ναυπηγεία και οι 
εφοπλιστές πρέπει να ασχοληθούν 
περισσότερο με νέες τεχνολογίες για την 
αύξηση της απόδοσης, όπως: 
χρησιμοποίηση ειδικών ιστίων (SkySails), 
σύστημα κοιλότητας αέρα (ACS), 
χρησιμοποίηση της αποβαλλόμενης 
θερμότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, αποδοτικότεροι κινητήρες, 
καλύτερη αεροτομή σκάφους και 
πηδαλίου, ακριβέστερες μετεωρολογικές 
προγνώσεις για την προσαρμογή της 
πορείας των πλοίων, δυνατότητα 
εξοικονόμησης καυσίμων με επίχρισμα·

Or. nl

Τροπολογία 183
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. καλεί τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (IMO) να θεσπίσει έναν 
εσωτερικό τομεακό στόχο μείωσης για τον 
κλάδο της ναυσιπλοΐας και τεχνολογικές 
ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
χρησιμοποίηση των εν λόγω τεχνολογιών 
στην κατασκευή νέων πλοίων·

59. καλεί τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (IMO) να θεσπίσει έναν 
εσωτερικό τομεακό στόχο μείωσης για τον 
κλάδο της ναυσιπλοΐας και τεχνολογικές 
ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
χρησιμοποίηση των εν λόγω τεχνολογιών 
στην κατασκευή νέων πλοίων· καλεί την 
Επιτροπή να θέσει έναν στόχο μείωσης 
των εκπομπών για τις θαλάσσιες 
μεταφορές, σε περίπτωση που αυτό 
αποδειχθεί αναγκαίο·

Or. en
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Τροπολογία 184
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. θεωρεί ότι απαιτείται μια ενωτική 
προσέγγιση στον τομέα της βιομηχανίας 
των αερομεταφορών που θα υποχρεώνει 
τις αερογραμμές και τους φορείς 
εκμετάλλευσης των αερολιμένων να 
τηρήσουν από κοινού έναν στόχο μείωσης 
εκπομπών μέχρι το 2020 χωρίς να τεθεί 
έτσι υπό αμφισβήτηση η εμπορία των 
δικαιωμάτων εκπομπών ως μέσο 
αύξησης της απόδοσης·

60. θεωρεί ότι απαιτείται μια ενωτική 
προσέγγιση στον τομέα της βιομηχανίας 
των αερομεταφορών που θα υποχρεώνει 
τις αερογραμμές και τους φορείς 
εκμετάλλευσης των αερολιμένων να 
τηρήσουν από κοινού έναν στόχο μείωσης 
εκπομπών μέχρι το 2020·

Or. pl

Τροπολογία 185
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. θεωρεί ότι απαιτείται μια ενωτική 
προσέγγιση στον τομέα της βιομηχανίας 
των αερομεταφορών που θα υποχρεώνει 
τις αερογραμμές και τους φορείς 
εκμετάλλευσης των αερολιμένων να 
τηρήσουν από κοινού έναν στόχο μείωσης 
εκπομπών μέχρι το 2020 χωρίς να τεθεί 
έτσι υπό αμφισβήτηση η εμπορία των 
δικαιωμάτων εκπομπών ως μέσο αύξησης 
της απόδοσης·

60. θεωρεί ότι απαιτείται μια ενωτική 
προσέγγιση στον τομέα της βιομηχανίας 
των αερομεταφορών που θα υποχρεώνει 
τις αερογραμμές σε παγκόσμιο επίπεδο και 
τους φορείς εκμετάλλευσης των 
αερολιμένων να τηρήσουν από κοινού έναν 
στόχο μείωσης εκπομπών μέχρι το 2020 
χωρίς να τεθεί έτσι υπό αμφισβήτηση η 
εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών ως 
μέσο αύξησης της απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 186
Rebecca Harms

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62a. καλεί τους κατασκευαστές
αυτοκινήτων να στρέψουν τους στόλους
τους προς μικρότερα, ελαφρύτερα και 
αποδοτικότερα μοντέλα, που θα 
επιτρέπουν την ατομική κινητικότητα 
υπό τους περιορισμούς της κλιματικής 
αλλαγής και των περιορισμένων 
πετρελαϊκών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 187
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63a. καλεί όλα τα κράτη μέλη και τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ να παράσχουν
κάθε αναγκαία υποστήριξη στην Ε&Α 
λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοπόρους,
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες 
μεταφορών, όπως είναι το υδρογόνο, η 
ηλεκτρική ενέργεια, τα στοιχεία 
καυσίμων, τα υβρίδια ή τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 188
Dorette Corbey, Riitta Myller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

   63a. καλεί όλα τα κράτη μέλη και τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ να παράσχουν
κάθε αναγκαία υποστήριξη στην Ε&Α 
λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοπόρους,
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες 
μεταφορών, όπως είναι το υδρογόνο, η 
ηλεκτρική ενέργεια, τα στοιχεία 
καυσίμων ή τα υβρίδια·

Or. en

Τροπολογία 189
Etelka Barsi-Pataky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63a. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
κράτη μέλη της να εγκρίνουν πλαίσιο
στήριξης της χρήσης υδρογόνου που θα
διασφαλίσει τη σημαντική επιτάχυνση
της παραγωγής οχημάτων που κινούνται
με υδρογόνο· εκτιμά ότι το πλαίσιο αυτό 
πρέπει να εξετάσει τα ζητήματα της 
αύξησης της υποστήριξης μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για τις
εφαρμογές τελικής χρήσης υδρογόνου, 
της παροχής από τα κράτη μέλη 
υποστήριξης για την ανάπτυξη της 
χρήσης του υδρογόνου μέσω οικονομικών 
μέτρων, όπως είναι τα φορολογικά 
κίνητρα, και της δημιουργίας πρώιμων 
αγορών μέσω προμήθειας οχημάτων 
μηδενικών εκπομπών στο πλαίσιο των 
κυβερνητικών υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 190
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι 
το 2010 έκθεση για τις ενδομεταφορές και 
για άλλους παράγοντες που προξενούν 
διαδρομές χωρίς επιβάτες και απώλεια 
αποδοτικότητας στην εσωτερική αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

64. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι
το 2010 έκθεση για τις ενδομεταφορές και
για άλλους παράγοντες που προξενούν
διαδρομές χωρίς επιβάτες και απώλεια
αποδοτικότητας στην εσωτερική αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι η
αποδοτική και αποτελεσματική
εφοδιαστική εμπορευμάτων που
βασίζεται σε έργα υποδομής μεταφορών 
και σε συστήματα όπως το Galileo, που 
χρησιμοποιούνται ως αναπόσπαστο 
τμήμα του συστήματος μεταφορών της 
ΕΕ, αποτελούν το κλειδί για τη βιώσιμη 
κινητικότητα στην Ευρώπη, την 
οικονομική αποδοτικότητα και 
ανταγωνιστικότητα, τη βέλτιστη χρήση 
των ενεργειακών πόρων, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή
να εντάξει τόσο την προσέγγιση της
εφοδιαστικής όσο και τους «πράσινους 
διαδρόμους» στην επόμενη αναθεώρηση 
της στρατηγικής για τα ΔΕΔ-Μ·

Or. en

Τροπολογία 191
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι 
το 2010 έκθεση για τις ενδομεταφορές και 
για άλλους παράγοντες που προξενούν 

64. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι
το 2010 έκθεση για τους περιορισμούς
που εξακολουθούν να υπάρχουν στις
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διαδρομές χωρίς επιβάτες και απώλεια 
αποδοτικότητας στην εσωτερική αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ενδομεταφορές και για άλλους παράγοντες
που προξενούν διαδρομές χωρίς επιβάτες
και απώλεια αποδοτικότητας στην
εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·

Or. nl

Τροπολογία 192
Dorette Corbey, Riitta Myller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι 
το 2010 έκθεση για τις ενδομεταφορές και 
για άλλους παράγοντες που προξενούν 
διαδρομές χωρίς επιβάτες και απώλεια 
αποδοτικότητας στην εσωτερική αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

64. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι
το 2010 έκθεση για τις ενδομεταφορές και
για άλλους παράγοντες που προξενούν
διαδρομές χωρίς επιβάτες και απώλεια
αποδοτικότητας στην εσωτερική αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι η
αποδοτική και αποτελεσματική
εφοδιαστική εμπορευμάτων, που 
χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο τμήμα 
του συστήματος μεταφορών της ΕΕ, 
αποτελεί το κλειδί για τη βιώσιμη 
κινητικότητα στην Ευρώπη, την 
οικονομική αποδοτικότητα και 
ανταγωνιστικότητα, τη βέλτιστη χρήση 
των ενεργειακών πόρων, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 193
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64a. ζητεί την ανάπτυξη και χρήση των
ευφυών συστημάτων μεταφορών με
σκοπό τη διαχείριση της κυκλοφορίας και
τη μείωση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 194
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. εκφράζει την ανησυχία του για το ότι 
τα πολιτιστικά μνημεία και τοπία της 
Ευρώπης απειλούνται από ακραία καιρικά 
φαινόμενα και μακροπρόθεσμες κλιματικές 
μεταβολές·

65. εκφράζει την ανησυχία του για το ότι 
τα πολιτιστικά μνημεία και τοπία της 
Ευρώπης απειλούνται από ακραία καιρικά 
φαινόμενα και μακροπρόθεσμες κλιματικές 
μεταβολές, και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν έναν ενιαίο κατάλογο, για 
τον οποίο θα απαιτείται συντονισμός σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις τοποθεσίες 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 
που απειλούνται από την κλιματική 
αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 195
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. εκφράζει την ανησυχία του για το ότι 
τα πολιτιστικά μνημεία και τοπία της 
Ευρώπης απειλούνται από ακραία καιρικά 

65. εκφράζει την ανησυχία του για το ότι 
τα πολιτιστικά μνημεία και τοπία της 
Ευρώπης απειλούνται από ακραία καιρικά 
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φαινόμενα και μακροπρόθεσμες 
κλιματικές μεταβολές·

φαινόμενα, μακροπρόθεσμες κλιματικές 
μεταβολές και μη συντονισμένη 
ανθρώπινη παρέμβαση·

Or. en

Τροπολογία 196
Michl Ebner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. εκφράζει την ανησυχία του για το ότι 
τα πολιτιστικά μνημεία και τοπία της 
Ευρώπης απειλούνται από ακραία καιρικά 
φαινόμενα και μακροπρόθεσμες κλιματικές 
μεταβολές·

65. εκφράζει την ανησυχία του για το ότι 
τα πολιτιστικά μνημεία και τοπία της 
Ευρώπης (όπως π.χ. οι παγετώνες) 
απειλούνται από ακραία καιρικά 
φαινόμενα και μακροπρόθεσμες κλιματικές 
μεταβολές·

Or. de

Τροπολογία 197
Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
ενιαίο κατάλογο των ευρωπαϊκών 
πολιτιστικών μνημείων που απειλούνται 
από την κλιματική αλλαγή·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 198
Michl Ebner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να λάβουν, σε περιοχές 
εποχιακού τουρισμού ευάλωτες στις 
κλιματικές συνθήκες, που δεν διαθέτουν 
πραγματικές εναλλακτικές προσφορές, 
εκτεταμένα μέτρα πρόληψης και 
προσαρμογής –όπως η εξασφάλιση της 
παροχής νερού, η προστασία από τις 
πυρκαγιές σε δάση και θαμνώδεις εκτάσεις 
ή η βελτίωση της προστασίας των ακτών–
προκειμένου να δοθεί η δέουσα σημασία 
στην οικονομική βαρύτητα του τουρισμού 
και της απαραίτητης υποδομής για τις 
θέσεις εργασίας και το εισόδημα και για να 
προληφθούν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας·

67. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να λάβουν, σε περιοχές 
εποχιακού τουρισμού ευάλωτες στις 
κλιματικές συνθήκες, που δεν διαθέτουν 
πραγματικές εναλλακτικές προσφορές, 
εκτεταμένα μέτρα πρόληψης και 
προσαρμογής –όπως η εξασφάλιση της 
παροχής νερού, η προστασία από τις 
πυρκαγιές σε δάση και θαμνώδεις 
εκτάσεις, μέτρα αντιμετώπισης της τήξης 
των παγετώνων ή η βελτίωση της 
προστασίας των ακτών– προκειμένου να 
δοθεί η δέουσα σημασία στην οικονομική 
βαρύτητα του τουρισμού και της 
απαραίτητης υποδομής για τις θέσεις 
εργασίας και το εισόδημα και για να 
προληφθούν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας·

Or. de

Τροπολογία 199
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να λάβουν, σε περιοχές 
εποχιακού τουρισμού ευάλωτες στις 
κλιματικές συνθήκες, που δεν διαθέτουν 
πραγματικές εναλλακτικές προσφορές, 
εκτεταμένα μέτρα πρόληψης και 
προσαρμογής –όπως η εξασφάλιση της 
παροχής νερού, η προστασία από τις 
πυρκαγιές σε δάση και θαμνώδεις εκτάσεις 

67. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες να λάβουν, σε περιοχές 
εποχιακού τουρισμού ευάλωτες στις 
κλιματικές συνθήκες, που δεν διαθέτουν 
πραγματικές εναλλακτικές προσφορές, 
εκτεταμένα μέτρα πρόληψης και 
προσαρμογής –όπως η εξασφάλιση της 
παροχής νερού, η προστασία από τις 
πυρκαγιές σε δάση και θαμνώδεις εκτάσεις 
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ή η βελτίωση της προστασίας των ακτών–
προκειμένου να δοθεί η δέουσα σημασία 
στην οικονομική βαρύτητα του τουρισμού 
και της απαραίτητης υποδομής για τις 
θέσεις εργασίας και το εισόδημα και για να 
προληφθούν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας·

ή η βελτίωση της προστασίας των ακτών–
προκειμένου να δοθεί η δέουσα σημασία 
στην οικονομική βαρύτητα του τουρισμού 
και της απαραίτητης υποδομής για τις 
θέσεις εργασίας και το εισόδημα και για να 
προληφθούν σημαντικές οικονομικές 
ζημίες στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας·

Or. en

Τροπολογία 200
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67a. εκτιμά ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο
τουρισμός στις απομακρυσμένες και
νησιωτικές περιοχές, δεδομένου ότι η
σημαντικότερη πηγή εσόδων τους μπορεί 
να επηρεαστεί αρνητικά από τις 
υψηλότερες τιμές των αεροπορικών 
εισιτηρίων που προκύπτουν λόγω της 
ένταξης των αεροπορικών μεταφορών 
στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων·

Or. en

Τροπολογία 201
Michl Ebner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. θεωρεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του 
τουρισμού σε ορισμένες περιφέρειες είναι 
οικονομικά και περιβαλλοντικά εύλογη 
μόνο εάν ληφθούν υπόψη στη μελλοντική 
ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο οι 

68. θεωρεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του 
τουρισμού σε ορισμένες περιφέρειες είναι 
οικονομικά και περιβαλλοντικά εύλογη 
μόνο εάν ληφθούν υπόψη στη μελλοντική 
ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο οι 



AM\746497EL.doc 107/108 PE414.179v01-00

EL

αναμενόμενες επιπτώσεις της αλλαγής του 
κλίματος όπως για παράδειγμα η αύξηση 
της λειψυδρίας ή η μείωση των 
χιονοπτώσεων·

αναμενόμενες επιπτώσεις της αλλαγής του 
κλίματος όπως για παράδειγμα η αύξηση 
της λειψυδρίας ή η μείωση των 
χιονοπτώσεων και η εξαφάνιση των 
παγετώνων·

Or. de

Τροπολογία 202
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. απευθύνει έκκληση προς τον 
τουριστικό κλάδο να συνεργαστεί με τους 
τοπικούς φορείς και τους οικονομικούς 
συνδέσμους για τη χάραξη 
ολοκληρωμένων στρατηγικών με σκοπό 
την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών 
και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
του κλάδου –ιδίως όσον αφορά τη 
μεταφορά και τη διαμονή– και για τον 
σχεδιασμό μέτρων προστασίας των 
τουριστικών εγκαταστάσεων από ακραία 
καιρικά φαινόμενα·

69. απευθύνει έκκληση προς τον 
τουριστικό κλάδο να συνεργαστεί με τους 
τοπικούς φορείς και τους οικονομικούς 
συνδέσμους για τη χάραξη 
ολοκληρωμένων στρατηγικών με σκοπό 
την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών 
και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
του κλάδου –ιδίως όσον αφορά τη 
μεταφορά και τη διαμονή– και για τον 
σχεδιασμό μέτρων προώθησης του 
οικοτουρισμού και προστασίας των 
τουριστικών εγκαταστάσεων από ακραία 
καιρικά φαινόμενα·

Or. en

Τροπολογία 203
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69a. εκτιμά ότι η τουριστική ανάπτυξη
πρέπει να είναι βιώσιμη και να 
προστατεύει το περιβάλλον·
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Or. en

Τροπολογία 204
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69a. συνιστά την ανάπτυξη
οικολογικότερων μορφών τουρισμού, 
όπως ο αθλητικός τουρισμός ή ο
πολιτιστικός τουρισμός, και τονίζει ότι οι 
τουριστικοί προορισμοί αριστείας θα 
πρέπει να είναι εκείνοι που σέβονται και 
προστατεύουν το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 205
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  69a. συνιστά την ανάπτυξη
οικολογικότερων μορφών τουρισμού, 
όπως ο κοινωνικός τουρισμός, ο
αθλητικός τουρισμός ή ο πολιτιστικός
τουρισμός, και τονίζει ότι οι τουριστικοί 
προορισμοί αριστείας θα πρέπει να είναι 
εκείνοι που σέβονται και προστατεύουν 
το περιβάλλον·

Or. en
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