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 Κατευθυντήριες πολιτικές ιδέες

Τροπολογία 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 1

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. υπενθυμίζει το προαναφερθέν 
ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2008, και 
ειδικότερα το γεγονός ότι όλες οι 
προσπάθειες για τον περιορισμό των 
εκπομπών πρέπει να αποσκοπούν στη 
διατήρηση των επιπέδων της αύξησης 
της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω του 
στόχου των 2°C, δεδομένου ότι μια τέτοια 
αύξηση της θερμοκρασίας  θα επηρεάσει 
ούτως ή άλλως σε μεγάλο βαθμό την 
κοινωνία μας και τον τρόπο ζωής του 
καθενός από εμάς και θα σημάνει επίσης 
σημαντικές αλλαγές στα οικοσυστήματα 
και τους υδάτινους πόρους· εκφράζει 
βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι, όπως 
καταδείχθηκε σε πολλές πρόσφατες 
επιστημονικές εκθέσεις, οι ρυθμοί τής 
κλιματικής αλλαγής είναι ταχύτεροι και οι 
ανεπιθύμητες συνέπειές της σοβαρότερες 
σε σχέση με όσα πιστεύαμε μέχρι 
πρότινος· κατά συνέπεια, καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά και 
να αναλύσει τα τελευταία επιστημονικά 
ευρήματα με σκοπό την αξιολόγηση, 
ιδίως, του κατά πόσον ο στόχος της ΕΕ 
των 2°C εξακολουθεί να μπορεί να 
επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και 
να αποτρέψει επικίνδυνες κλιματικές 
αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
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Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 10

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά 
τις απειλές εναντίον της δυνατότητας του 
πλανήτη να συντηρήσει ζωή, η 
ανθρώπινη κοινωνία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με τη διπλή πρόκληση της 
κλιματικής αλλαγής και της κατάχρησης 
και καταστροφής πολλών εκ των πλέον 
σημαντικών οικοσυστημάτων·
λαμβάνοντας υπόψη 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

Τροπολογία 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 11, 12, 13, 14, 15, 16

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,
σύμφωνα με τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην τέταρτη έκθεση 
αξιολόγησης (AR4) της διακυβερνητικής 
επιτροπής για τις κλιματικές μεταβολές

Adlib Express Watermark



AM\755663EL.doc 5/22 PE415.349v03-00

EL

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·

και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό 
χάρτη του Μπαλί, στην επιταγή, για την 
ΕΕ και τις υπόλοιπες βιομηχανικές χώρες 
ως ομάδα, για έναν μεσοπρόθεσμο στόχο 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από 25% μέχρι 40% έως το 
2020, καθώς και για έναν μακροπρόθεσμο 
στόχο μείωσης τουλάχιστον 80% έως το 
2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990, δίνοντας πάντα έμφαση στον 
περιορισμό της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C σε 
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα
προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 
50% να επιτευχθεί τούτος ο στόχος·

Or. en

Τροπολογία 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, την τελευταία πρόταση της 328, εν μέρει τις 351 και 352, 
τις πρωτότυπες παραγράφους 70, 71, 72 (ETS) και την τροπολογία 160 (CO2 από 
αυτοκίνητα)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. υπενθυμίζει τη θέση του της
[ημερομηνία έγκρισης από την 
Ολομέλεια] στο πλαίσιο των νομοθετικών 
διαδικασιών σχετικά με τη «δέσμη 
μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια»·

Or. en

Τροπολογία 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, την τελευταία πρόταση της 328, εν μέρει τις 351 και 352, 
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τις πρωτότυπες παραγράφους 70, 71, 72 (ETS) και την τροπολογία 160 (CO2 από 
αυτοκίνητα)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο εξετάζει, από κοινού με το 
Συμβούλιο, νομοθετικές προτάσεις που 
αποσκοπούν στην υλοποίηση των
δεσμεύσεων της ΕΕ όσον αφορά το 
κλίμα,

Or. en

Τροπολογία 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 31

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας ορίζει ρητά τους στόχους 
και τις αρμοδιότητες της Ένωσης στον 
τομέα των κλιματικών αλλαγών και ότι, 
εφόσον επικυρωθεί, θα ενισχύσει τον ρόλο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης 
και την καταπολέμηση των κλιματικών 
αλλαγών,

Or. en
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Τροπολογία 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 7 (εν μέρει), 8 (εν μέρει), 30

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 
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· επισημαίνει εν 
προκειμένω ότι η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής θα οδηγήσει σε 
κοινωνικές μεταβολές που θα συμβάλουν 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και κλάδων, στην καταπολέμηση της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών 
καυσίμων και στην παροχή κοινωνικών 
οφελών για τους πολίτες· είναι, επιπλέον, 
πεπεισμένο ότι η κλιματική αλλαγή 
μπορεί να αντιμετωπισθεί με επιτυχία 
μόνο εάν οι πολίτες συμμετέχουν και 
απολαμβάνουν προστασίας κατά την 
περίοδο της μετάβασης σε μία οικονομία 
χωρίς χρήση άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423, 
342

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιμοι 
πόροι για μέτρα προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες είναι εντελώς 
ανεπαρκείς και πρέπει να αυξηθούν 
σημαντικά,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προσπάθειες μετριασμού και 
προσαρμογής έχουν αμφότερες τεράστια 
σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βιομηχανικές χώρες έχουν ιστορική 
ευθύνη όσον αφορά την κλιματική 
αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συμβάλει σε 
μικρό βαθμό στην κλιματική αλλαγή και 
εντούτοις πλήττονται περισσότερο από 
αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαθέσιμοι πόροι για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες είναι ανεπαρκείς 
και πρέπει να αυξηθούν σημαντικά,

Or. en

 Διεθνής διάσταση: μετά το 2012, ...

Τροπολογία 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 36, 38

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. 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, ο 
βιομηχανικός κόσμος πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη μείωση των 
εγχώριων εκπομπών του, ενώ οι 
αναπτυσσόμενες χώρες θα δεσμευτούν και 
αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του
Μπαλί, για την ανάληψη κατάλληλων 
δράσεων για τη μείωση σε εθνικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο της αειφόρου 
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ανάπτυξης, που θα λάβουν ενίσχυση και 
θα διευκολυνθούν κατά τρόπο που θα 
μπορεί να μετρηθεί, να καταγραφεί και να 
επιβεβαιωθεί, με τεχνολογία, 
χρηματοδότηση και δημιουργία 
ικανοτήτων από τις βιομηχανικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 41, 42, 43, 44, 45

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, 
συμπεριλαμβάνοντας μέσω εταιρικών 
σχέσεων και τον ιδιωτικό τομέα, δημόσιες 
υπηρεσίες και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις στις εμπλεκόμενες χώρες ή 
περιοχές· τονίζει ότι πρέπει να 
κινητοποιηθούν πρόσθετοι πόροι για να 
βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες 
κατά την αντιμετώπιση της πρόκλησης 
της κλιματικής αλλαγής, και ότι οι 
πρωτοβουλίες που θα προκύψουν εν 
προκειμένω πρέπει να συνδέονται 
επισήμως με τη σύμβαση πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές και την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας·
χαιρετίζει τη δημιουργία από την ΕΕ της
συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του
κλίματος του πλανήτη που αποσκοπεί 
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στην υποστήριξη της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή στις φτωχές 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι 
περισσότερο ευάλωτες στην κλιματική 
αλλαγή, και υπενθυμίζει εν προκειμένω το 
ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 20081·

Or. en

 Energy

Τροπολογία 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 57

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 μελλοντοστραφή κοινή πολιτική για 
την ενέργεια, τόσο εντός της ΕΕ όσο και 
στις εξωτερικές της σχέσεις, 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·

Or. en

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2008)0491.
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Τροπολογία 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 61, 62, 71, 72, 73

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να διασφαλίσουν:
– την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε
ευρωπαϊκές υποδομές για τη μεταφορά
ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου και του 
επονομαζόμενου υπερδικτύου) που είναι 
αναγκαίες για τη διασφάλιση της 
ποικιλίας των ενεργειακών πόρων της 
ΕΕ·

– τη διαρκή έρευνα και ανάπτυξη
πιλοτικών προγραμμάτων που συνδέονται 
με την τεχνολογία ΤΠΕ, την
αποκεντρωμένη παραγωγή και άλλες νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 78, 79, 80, 81

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 

23. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και την 
οικονομία:
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απαραιτήτων οργανισμών, υποδομών και 
προγράμματα εκπαίδευσης για τοπικό 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και 
πρόσβαση στο δίκτυο για κάλυψη των 
δικών τους αναγκών·

– να επενδύσουν σε υποδομή, δίκτυα και 
αγωγούς για την παραγωγή, μεταφορά και 
αποθήκευση ηλιακής ενέργειας και
υδρογόνου·
– 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. en

Τροπολογία 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 87, 86, 88, 89

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 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου, θέρμανση και ψύξη·

Or. en

 Βιοκαύσιμα
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Τροπολογία 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 107, 108, 109

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 ορισμένα είδη 
παραγωγής βιοκαυσίμων έχουν
ενδεχομένως αντίκτυπο στις τιμές των 
τροφίμων, στην απώλεια βιοποικιλότητας 
και στην αποψίλωση των δασών, και 
σημειώνει ταυτόχρονα ότι τα βιοκαύσιμα 
πρέπει να παράγονται με υπεύθυνο τρόπο 
και μέσω μιας τεκμηριωμένα βιώσιμης 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 113, 111, 112 (εν μέρει)

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 ποσόστωσης 
για τα βιοκαύσιμα και να αναπτύξει
ευέλικτες πολιτικές που θα λαμβάνουν 
υπόψη τη σύνθετη φύση της παραγωγής 
βιοκαυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και 
της αξιολόγησης όλων των σχετικών 
εμμέσων συνεπειών·
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Or. en

Τροπολογία 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 86, 114, 115

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 βοηθηθούν κατά 
τη διασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας 
και παραγωγής τροφίμων, 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 θα λάβουν την 
αναγκαία κατάρτιση ώστε να είναι σε 
θέση να σεβαστούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας της ΕΕ·

Or. en

 Ενεργειακή απόδοση

Τροπολογία 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 119, 120, 121, 122, 123

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

33. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
δεσμευτικό στόχο 20% όσον αφορά την 
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του 20% για την ενεργειακή απόδοση 
μέχρι το 2020 και, εφόσον χρειαστεί, να
προτείνει στο Συμβούλιο να τον κάνει 
δεσμευτικό·

ενεργειακή απόδοση μέχρι το 2020 και να 
συνοδεύσει την πρόταση αυτή με 
συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους 
μείωσης·

Or. en

Τροπολογία 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 134 and 138 (εν μέρει)

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 τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
μαζί με τους υπεύθυνους φορείς και 
επαγγελματικές οργανώσεις κριτήρια
ενεργειακής απόδοσης, κατευθυντήριες 
γραμμές και εθνικά νομοθετικά ή 
διοικητικά μέτρα σχετικά με τις νέες 
οικοδομές 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 των 
σημαντικών έργων αποκατάστασης 
κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 138, 143, 336, 376, 463, 452

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39a. τονίζει την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν ελάχιστα κριτήρια 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε μια 
ολοκληρωμένη πολιτική δημοσίων 
συμβάσεων που θα αφορά τα δημόσια 
κτίρια και τις υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ως 
μέσα για την προώθηση της καινοτομίας 
στον τομέα των νέων τεχνολογιών και τη 
διασφάλιση της πρόσβασής τους στην 
αγορά·

Or. en

 Κινητικότητα και εφοδιαστική

Τροπολογία 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 163, 164, 165

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
επέκταση εντός της ΕΕ, καθώς και στις 
γειτονικές χώρες, των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και ζητεί 
την όσο το δυνατόν πιο σύντομη 
ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, 
ιδίως των πλέον φιλικών προς το 
περιβάλλον, 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 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 247, 248, 249

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84α. αναγνωρίζει ότι η καλλιέργεια 
δημητριακών και σόγιας ως ζωοτροφής 
ευθύνεται για σημαντικό βαθμό 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·
υπενθυμίζει την έκθεση του Οργανισμού 
Επισιτισμού και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Livestock’s 
Long Shadow» του Νοεμβρίου του 2006, 
στην οποία αναφέρεται ότι η κτηνοτροφία 
ευθύνεται για το 18% του συνολικού 
αριθμού εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου παγκοσμίως· εκτιμά ότι 
πρέπει να ενθαρρυνθεί η μετάβαση από 
την εντατική κτηνοτροφία σε εκτενή 
αειφόρα συστήματα, ενώ χρειάζεται 
ταυτόχρονα να μειωθεί η κατανάλωση 
κρέατος ιδίως στις βιομηχανικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 251, 252, 253

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

85. ζητεί να επανεξεταστούν και 
ενδεχομένως να βελτιωθούν οι μερίδες 
ζωοτροφών στον τομέα της παραγωγής 
γάλακτος και κρέατος με σκοπό να 
επιτευχθεί μείωση της παραγωγής μεθανίου 
στη μεγάλη κοιλία των μηρυκαστικών·
ζητεί οιαδήποτε μέτρα σίτισης και 
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παραγωγή· αναπαραγωγής στον κτηνοτροφικό τομέα 
να υπόκεινται σε αξιολόγηση αντικτύπου 
στην υγεία και καλή διαβίωση των ζώων 
και να μην εισάγονται τέτοια μέτρα εάν 
υπάρχουν οιεσδήποτε επιβλαβείς 
επιπτώσεις στα ζώα για τα οποία 
προορίζονται·

Or. en

Τροπολογία 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 271, 273

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

 Υγεία

Τροπολογία 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 315, 317

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. επισημαίνει ως πιθανά μέτρα την 
ενίσχυση της ετοιμότητας για 

116. επισημαίνει ως πιθανά μέτρα τη 
συλλογή και αξιολόγηση των σχετικών 

Adlib Express Watermark



AM\755663EL.doc 19/22 PE415.349v03-00

EL

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

δεδομένων που αφορούν τις επιδράσεις 
της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των 
ανθρώπων, την ενίσχυση της ετοιμότητας 
για αντιμετώπιση καταστροφών και του 
τομέα της δημόσιας υγείας και της 
ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, την ενίσχυση των 
μέτρων προαγωγής της υγείας σε όλους 
τους τομείς, καθώς και μέτρα 
ευαισθητοποίησης όπως π.χ. η ενημέρωση 
για νέους κινδύνους για την υγεία, οι 
προειδοποιήσεις και οι συγκεκριμένες 
υποδείξεις όσον αφορά την προφύλαξη 
από την έκθεση, με ιδιαίτερη αναφορά 
στις νόσους που μεταδίδονται μέσω 
εντόμων και στα κύματα καύσωνα·

Or. en

Τροπολογία 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 305, 306, 522, 523, 525, 526

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΟΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΟΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
για την υγεία μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με την προετοιμασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων υγείας και με ανάλογα μέτρα 
πρόληψης,

ΟΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
για την υγεία σύμφωνα με τις εκθέσεις 
της ΠΟΥ μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
την προετοιμασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων υγείας με ανάλογα μέτρα 
πρόληψης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στις νόσους που μεταδίδονται μέσω 
εντόμων και σε εκστρατείες ενημέρωσης 
του κοινού που απευθύνονται ιδίως στις 
ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι έγκυες 
γυναίκες, τα νεογνά, τα παιδιά και οι 
ηλικιωμένοι,

Or. en
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Τροπολογία 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 331, 333, 351

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 125

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

 2050 - το μέλλον αρχίζει σήμερα

Τροπολογία 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 370, 371

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 146 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

146a. ζητεί την κατάρτιση προγράμματος 
εργασίας για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής για την περίοδο
2009-2014, το οποίο θα υλοποιηθεί ως 
εξής:
(α) σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή και τα
κράτη μέλη πρέπει:
– να ηγηθούν των συζητήσεων σε τοπικό
και παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις
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δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής,
– να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν
και να εισαγάγουν ένα πανευρωπαϊκό
υπερδίκτυο, στο οποίο θα έχουν 
πρόσβαση όλες οι μορφές παρόχων 
ηλεκτρικής ενέργειας,
– να προωθήσουν και να
χρηματοδοτήσουν αποδοτικές και
βιώσιμες υποδομές μεταφορών με στόχο 
τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας 
υδρογόνου και των σιδηροδρόμων 
υψηλής ταχύτητας,
– να αναπτύξουν νέες στρατηγικές 
επικοινωνίας για την κατάρτιση των 
πολιτών και να τους παράσχουν κίνητρα 
για τη μείωση των εκπομπών κατά τρόπο 
οικονομικά προσιτό, π.χ. μέσω της 
αναγραφής πληροφοριών σχετικά με την 
περιεκτικότητα προϊόντων και υπηρεσιών 
σε άνθρακα,
– να αναπτύξουν κατάλληλα νομοθετικά
μέσα για την ενθάρρυνση όλων των
βιομηχανικών κλάδων να ηγηθούν της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 
αρχής γενομένης με το αίτημα για 
διαφάνεια όσον αφορά τις εκπομπές 
άνθρακα,
– να εδραιώσουν ισχυρότερους δεσμούς
μεταξύ του προγράμματος της πολιτικής 
της Λισαβόνας, της κοινωνικής ατζέντας 
και των πολιτικών που αφορούν την 
αλλαγή του κλίματος·

(β) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
πρέπει να υπάρξει προώθηση και
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως 
όσον αφορά:
– μέτρα ενεργειακής απόδοσης για την
καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, 
με στόχο τη μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας σε ιδιωτικά, εμπορικά και 
δημόσια κτίρια,
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– την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, για
παράδειγμα δημιουργώντας υποδομές 
που θα αποτελέσουν σημεία συλλογής,
– την ανάπτυξη υποδομών για τα
επιβατηγά αυτοκίνητα χαμηλών
εκπομπών που χρησιμοποιούν
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς 
και τη θέσπιση κινήτρων για τη 
δημιουργία οχημάτων μηδενικών 
εκπομπών για τις δημόσιες μεταφορές,
– την προώθηση περισσότερο βιώσιμης
κινητικότητας σε πόλεις και σε αγροτικές 
περιοχές,
– την έγκριση και την εφαρμογή μέτρων
για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 389, 390 και την πρωτότυπη 
αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση 
της Δημιουργίας είναι ένα καθήκον που 
μεταβιβάζεται από τη μία γενιά στην άλλη,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση 
της φύσης και της ανθρωπότητας είναι 
ένα καθήκον που μεταβιβάζεται από τη μία 
γενιά στην άλλη,

Or. en
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