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Τροπολογία 1
Eija-Riitta Korhola

Αιτιολογική σκέψη A

Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του 
κλίματος αποτελεί μια επείγουσα και 
δυνητικά μη αναστρέψιμη απειλή για τις 
ανθρώπινες κοινωνίες και τον πλανήτη
και πρέπει, κατά συνέπεια, να 
αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο από όλα 
τα μέρη·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του 
κλίματος συνιστά παγκόσμια πρόκληση 
και πρέπει, κατά συνέπεια, να 
αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο από όλα 
τα μέρη·

Or. en

Τροπολογία2
Anna Rosbach
Αιτιολογική σκέψη A

Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του 
κλίματος αποτελεί μια επείγουσα και 
δυνητικά μη αναστρέψιμη απειλή για τις 
ανθρώπινες κοινωνίες και τον πλανήτη και 
πρέπει, κατά συνέπεια, να αντιμετωπιστεί 
σε διεθνές επίπεδο από όλα τα μέρη·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του 
κλίματος αποτελεί μια επείγουσα και 
δυνητικά μη αναστρέψιμη απειλή για τις 
ανθρώπινες κοινωνίες, τη βιοποικιλότητα 
και τον πλανήτη και πρέπει, κατά 
συνέπεια, να αντιμετωπιστεί σε διεθνές 
επίπεδο από όλα τα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 3
Jolanta Emilia Hibner

Αιτιολογική σκέψη Γ

Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
επιστημονικά τεκμήρια που 
παρουσιάστηκαν στη Διακυβερνητική 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
επιστημονικά τεκμήρια που 
παρουσιάστηκαν στη Διακυβερνητική 
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Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος 
(IPCC), για την επίτευξη του στόχου των 
2ºC θα απαιτηθεί οι παγκόσμιες εκπομπές, 
οι οποίες έως το 2015 θα λάβουν την 
ανώτατη τιμή τους, να σημειώσουν, έως το 
2050, μείωση κατά τουλάχιστον 50% σε 
σύγκριση με τις τιμές του 1990 και, από το 
2050 και μετά, να εξακολουθήσουν να 
μειώνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
θα πρέπει, κατά συνέπεια, να πιέσει για τη 
λήψη συγκεκριμένων μέτρων και για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους πριν από 
το 2020,

Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος 
(IPCC), για την επίτευξη του στόχου των 
2ºC θα απαιτηθεί οι παγκόσμιες εκπομπές, 
οι οποίες έως το 2020 θα λάβουν την 
ανώτατη τιμή τους, να σημειώσουν, έως το 
2050, μείωση κατά τουλάχιστον 50% σε 
σύγκριση με τις τιμές του 1990 και, από το 
2050 και μετά, να εξακολουθήσουν να 
μειώνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
θα πρέπει, κατά συνέπεια, να πιέσει για τη 
λήψη συγκεκριμένων μέτρων και για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους πριν από 
το 2020,

Or. pl

Τροπολογία 4
Anna Rosbach

Αιτιολογική σκέψη Γ

Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
επιστημονικά τεκμήρια που 
παρουσιάστηκαν στη Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος 
(IPCC), για την επίτευξη του στόχου των 
2ºC θα απαιτηθεί οι παγκόσμιες εκπομπές, 
οι οποίες έως το 2015 θα λάβουν την 
ανώτατη τιμή τους, να σημειώσουν, έως το 
2050, μείωση κατά τουλάχιστον 50% σε 
σύγκριση με τις τιμές του 1990 και, από το 
2050 και μετά, να εξακολουθήσουν να 
μειώνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
θα πρέπει, κατά συνέπεια, να πιέσει για τη 
λήψη συγκεκριμένων μέτρων και για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους πριν από 
το 2020,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
επιστημονικά τεκμήρια που 
παρουσιάστηκαν στη Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος 
(IPCC), για την επίτευξη του στόχου των 
2ºC θα απαιτηθεί οι παγκόσμιες εκπομπές, 
οι οποίες έως το 2015 θα λάβουν την 
ανώτατη τιμή τους, να σημειώσουν, έως το 
2050, μείωση κατά τουλάχιστον 50% σε 
σύγκριση με τις τιμές του 1990 και, από το 
2050 και μετά, να εξακολουθήσουν να 
μειώνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
θα πρέπει, κατά συνέπεια, να πιέσει για τη 
λήψη συγκεκριμένων μέτρων και για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους σε 
παγκόσμιο επίπεδο πριν από το 2020,

Or. en

Τροπολογία 5
Tadeusz Cymański
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Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο η κοινή 
προσπάθεια χωρών όλων των ηπείρων 
προσφέρει τη δυνατότητα 
αποτελεσματικής καταπολέμησης του 
προβλήματος της αλλαγής του κλίματος,

Or. pl

Τροπολογία 6
Eija-Riitta Korhola

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
παγκόσμιο επίπεδο εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου είναι σήμερα κατά 50% 
υψηλότερο από ό,τι ήταν το 1990, έτος 
αναφοράς του πρωτοκόλλου του Κιότο,

Or. en

Τροπολογία 7
Bas Eickhout
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με 
τίτλο "Turn Down the Heat" (Μειώστε 
την θερμοκρασία), οι σημερινές τάσεις 
όσον αφορά τις εκπομπές θα οδηγήσουν, 
σε χρονικό πλαίσιο 20/30 ετών, σε αύξηση 
της θερμοκρασίας κατά 2° C σε σύγκριση 
με την προβιομηχανική εποχή και 4° C 
μέχρι το 2100,
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Or. en

Τροπολογία 8
Bas Eickhout

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Τροπολογία

Γ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για πολλές 
περιφέρειες, η αύξηση των 2° C είναι ήδη 
εξαιρετικά επικίνδυνη· ότι 112 χώρες, 
περιλαμβανομένων των πλέον 
ευαίσθητων χωρών, των μικρών 
νησιωτικών κρατών και των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών, έχουν ζητήσει 
μείωση του επιπέδου διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) ώστε να φτάσει σε 
ποσοστό συγκέντρωσης κάτω των 350 
μερών ανά εκατομμύριο, καθώς και 
σταθεροποίηση της παγκόσμιας αύξησης 
της θερμοκρασίας κάτω του 1,5° C,

Or. en

Τροπολογία 9
Anna Rosbach

Αιτιολογική σκέψη Δ

Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη 
στη Βαρσοβία (COP 19) θα είναι 
καθοριστικής σημασίας για την 
εξασφάλιση της απαραίτητης προόδου 
στην εξέλιξη των εργασιών στο πλαίσιο 
της Πλατφόρμας του Ντέρμπαν και θα 
ανοίξει τον δρόμο για την προετοιμασία 
των δεσμεύσεων και για τη σύναψη μίας 
νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας 
συμφωνίας έως το 2015·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη 
στη Βαρσοβία (COP 19) θα αποτελέσει 
σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της 
απαραίτητης προόδου στην εξέλιξη των 
εργασιών στο πλαίσιο της Πλατφόρμας του 
Ντέρμπαν και θα ανοίξει τον δρόμο για την 
προετοιμασία των δεσμεύσεων και για τη 
σύναψη μίας νομικά δεσμευτικής 
παγκόσμιας συμφωνίας έως το 2015·

Or. en
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Τροπολογία 10
Eija-Riitta Korhola

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία 
μελλοντική παγκόσμια συμφωνία δεν 
μπορεί να βασίζεται σε δεσμευτικές 
περικοπές εκπομπών αλλά στη μείωση 
της έντασης άνθρακα· λαμβάνει γνώση 
της περιπλοκότητας του προβλήματος 
της κλιματικής αλλαγής και, κατά 
συνέπεια, της απουσίας ενιαίας απλής 
λύσεως· αναγνωρίζει, για παράδειγμα, τον 
ρόλο που θα διαδραματίσει η αιθάλη στις 
μελλοντικές συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 11
Bas Eickhout

Αιτιολογική σκέψη Ε

Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία 
θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την 
αρχή των "κοινών αλλά διαφοροποιημένων 
ευθυνών και των αντίστοιχων 
ικανοτήτων", αλλά θα πρέπει επίσης να 
αναγνωρίζει και την ανάγκη να 
υιοθετήσουν οι σημαντικότερες χώρες 
εκπομπής φιλόδοξους και επαρκείς 
στόχους και αντίστοιχα μέτρα πολιτικής 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε συνάρτηση με την εξέλιξη 
των ικανοτήτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία 
θα πρέπει να είναι συνεπής με έναν 
προϋπολογισμό διοξειδίου του άνθρακα 
συμβατό με τον στόχο των 2° C, με την 
αρχή της δικαιοσύνης και την αρχή των 
"κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών 
και των αντίστοιχων ικανοτήτων", και να 
αναγνωρίζει και την ανάγκη να 
υιοθετήσουν οι σημαντικότερες χώρες 
εκπομπής φιλόδοξους και επαρκείς 
στόχους και αντίστοιχα μέτρα πολιτικής 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε συνάρτηση με την εξέλιξη 
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ευθυνών και ικανοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 12
Jolanta Emilia Hibner
Αιτιολογική σκέψη Ε

Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία 
θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την 
αρχή των "κοινών αλλά διαφοροποιημένων 
ευθυνών και των αντίστοιχων 
ικανοτήτων", αλλά θα πρέπει επίσης να 
αναγνωρίζει και την ανάγκη να 
υιοθετήσουν οι σημαντικότερες χώρες 
εκπομπής φιλόδοξους και επαρκείς 
στόχους και αντίστοιχα μέτρα πολιτικής 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε συνάρτηση με την εξέλιξη 
των ικανοτήτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία 
θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την 
αρχή των "κοινών αλλά διαφοροποιημένων 
ευθυνών και των αντίστοιχων 
ικανοτήτων", αλλά θα πρέπει επίσης να 
αναγνωρίζει και την ανάγκη να αναλάβουν
οι σημαντικότερες χώρες εκπομπής 
φιλόδοξες, νομικώς δεσμευτικές και 
επαρκείς υποχρεώσεις και αντίστοιχα 
μέτρα πολιτικής για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 
συνάρτηση με την εξέλιξη των 
ικανοτήτων·

Or. pl

Τροπολογία 13
Eija-Riitta Korhola

Αιτιολογική σκέψη Ε

Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία 
θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την 
αρχή των "κοινών αλλά διαφοροποιημένων 
ευθυνών και των αντίστοιχων 
ικανοτήτων", αλλά θα πρέπει επίσης να 
αναγνωρίζει και την ανάγκη να 
υιοθετήσουν οι σημαντικότερες χώρες 
εκπομπής φιλόδοξους και επαρκείς 
στόχους και αντίστοιχα μέτρα πολιτικής 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία 
θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την 
αρχή των "κοινών αλλά διαφοροποιημένων 
ευθυνών και των αντίστοιχων 
ικανοτήτων", αλλά θα πρέπει επίσης να 
αναγνωρίζει και την ανάγκη να 
υιοθετήσουν οι σημαντικότερες χώρες 
εκπομπής φιλόδοξους και επαρκείς 
στόχους και αντίστοιχα μέτρα πολιτικής 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
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θερμοκηπίου σε συνάρτηση με την εξέλιξη 
των ικανοτήτων·

θερμοκηπίου σε συνάρτηση με την εξέλιξη 
των ικανοτήτων· υπενθυμίζει ότι το 90% 
της παγκόσμιας αύξησης των εκπομπών 
οφείλεται στις αναπτυσσόμενες χώρες οι 
οποίες δεν υπόκεινται σε υποχρεώσεις 
μείωσης σύμφωνα με το ισχύον 
πρωτόκολλο του Κιότο,

Or. en

Τροπολογία 14
Sabine Wils

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη 
δέσμευση που ανέλαβαν τα συμβαλλόμενα 
μέρη στην Κοπεγχάγη για διάθεση 30 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ εντός 
τριετούς χρονικού πλαισίου υπό μορφήν 
χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης, 
εξακολουθεί να μην υπάρχει βεβαιότητα 
ως προς το ποσόν της χρηματοδότησης 
που θα διατεθεί για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής ως εγγύηση 
αξιοπιστίας μιας τέτοιας δέσμευσης,

Or. en

Τροπολογία 15
Satu Hassi, Bas Eickhout

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
ολοένα και περισσότερο η 
συνειδητοποίηση ότι απαιτείται 
επαγρύπνηση έναντι των ενεργειών 
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υπονόμευσης ή καταστρατήγησης 
προσπαθειών για την προστασία του 
κλίματος στις οποίες προβαίνουν 
ορισμένοι οικονομικοί φορείς που 
εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες αερίων 
του θερμοκηπίου ή επωφελούνται από 
την καύση ορυκτών καυσίμων,

Or. en

Τροπολογία 16
Sophie Auconie

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Τροπολογία

ΣΤ α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή έναν 
μηχανισμό ενσωμάτωσης του άνθρακα 
στα σύνορα σε περίπτωση αποτυχίας των 
διεθνών διαπραγματεύσεων:

Or. fr

Τροπολογία 17
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με έρευνα του 'Ιδρύματος του Πότσδαμ 
για τη μελέτη των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής' και του 
Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, τα πολύ 
έντονα κύματα καύσωνα θα 
διπλασιαστούν μέχρι το 2020 και θα 
τετραπλασιαστούν μέχρι το 2040· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη αυτή 
καταλήγει συν τοις άλλοις στο 
συμπέρασμα ότι η εξέλιξη αυτή θα 
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μπορούσε να προληφθεί στο δεύτερο 
ήμισυ του αιώνα εφόσον μειωθούν ριζικά 
οι παγκόσμιες εκπομπές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πραγματικότητα φαίνεται να 
δικαιολογεί τους ισχυρισμούς των 
επιστημόνων με την ολοένα και πιο συχνή 
εμφάνιση, ακόμη και στην Ευρώπη, 
φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες 
και εξαιρετικά ισχυρές βροχοπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 18
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη μελέτη του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(CEDEFOP) η οποία καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί μία βιώσιμη και 
αποτελεσματική από ενεργειακής πλευράς 
οικονομία εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την ανάπτυξη προοπτικών απασχόλησης,

Or. en

Τροπολογία 19
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Τροπολογία

ΣΤ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία έρευνα 
του 'Ιδρύματος του Πότσδαμ για τη 
μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής' καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
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εάν η παγκόσμια δράση για μία σύνολη 
διεθνή πολιτική όσον αφορά το κλίμα 
καθυστερήσει πέρα από το 2030, η 
παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση θα 
μπορούσε να μειωθεί μέχρι και 7% εντός 
της πρώτης δεκαετίας μετά από την 
εφαρμογή της πολιτικής για το κλίμα - σε 
σύγκριση με μία μείωση της τάξεως μόνο 
του 2%, σε περίπτωση που συναφθεί 
ανάλογη συμφωνία ήδη μέσα στο 2015,

Or. en

Τροπολογία 20
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)

Τροπολογία

ΣΤ δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρωτοβουλία του συμφώνου των 
δημάρχων της ΕΕ εξακολουθεί να 
σημειώνει μεγάλη επιτυχία η οποία 
συνίσταται, σε πρώτο στάδιο, στη 
δέσμευση 5000 περίπου τοπικών φορέων 
να υπερβούν τους στόχους που έχουν 
καθορισθεί για το 2020 στον τομέα του 
κλίματος και της ενέργειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτός ο ενθουσιασμός και η 
δέσμευση των ευρωπαϊκών τοπικών 
αρχών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
παράδειγμα για τον καθορισμό, και σε 
διεθνές επίσης επίπεδο, φιλόδοξων 
πολιτικών στον τομέα του κλίματος και 
της ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 21
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber
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Παράγραφος -1 (νέα)

Τροπολογία

-1. είναι της γνώμης ότι η συμφωνία για 
την περίοδο μετά το 2020 θα συρράψει το 
υπάρχον συνονθύλευμα δεσμευτικών και 
μη δεσμευτικών ρυθμίσεων, οι οποίες 
έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της 
σύμβασης του ΟΗΕ για την αλλαγή του 
κλίματος και του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο, σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και 
περιεκτικό καθεστώς που δεσμεύει όλα 
τα συμβαλλόμενα μέρη· τονίζει ότι η 
συμφωνία για την περίοδο μετά το 2020 
δεν θα πρέπει να διαιρεί πλέον τον κόσμο 
σε κατηγορίες "αναπτυσσόμενων" ή 
"βιομηχανικών" χωρών, αλλά θα απαιτεί 
από την κάθε χώρα να συνεισφέρει 
σύμφωνα με την αρχή των "των κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών"· 
φρονεί στο πλαίσιο αυτό ότι ένα 
αξιόπιστο μέσο θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν οι μειώσεις των εκπομπών, 
υπολογιζόμενες βάσει μίας δέσμης 
δεικτών στους οποίους περιλαμβάνονται 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η πρόσβαση στην 
τεχνολογία, ο δείκτης της ποιότητας ζωής 
και άλλοι·

Or. en

Τροπολογία 22
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Παράγραφος 1

Τροπολογία

1. υπογραμμίζει τη σημαντική εργασία που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί από την ad hoc 
Ομάδα για την Πλατφόρμα Ενισχυμένης 
Δράσης (ΠΕΔ) του Ντέρμπαν·για τον 
καθορισμό των αρχών και του 

1. υπογραμμίζει τη σημαντική εργασία που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί από την ad hoc 
Ομάδα για την Πλατφόρμα Ενισχυμένης 
Δράσης (ΠΕΔ) του Ντέρμπαν·για τον 
καθορισμό των αρχών και του 
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χρονοδιαγράμματος που θα εφαρμοστούν 
στη νέα παγκόσμια συμφωνία για τις 
κλιματικές αλλαγές και στον δρόμο που θα 
οδηγήσει στην επίτευξή της μέχρι το 2015· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι οι εργασίες της 
ομάδας αυτής πρέπει να λάβουν υπόψη τα 
αποτελέσματα της πέμπτης έκθεσης 
αξιολόγησης της Διακυβερνητικής 
επιτροπής για την κλιματική αλλαγή 
(IPCC), η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2014·

χρονοδιαγράμματος που θα εφαρμοστούν 
στη νέα παγκόσμια συμφωνία για τις 
κλιματικές αλλαγές και στον δρόμο που θα 
οδηγήσει στην επίτευξή της μέχρι το 2015· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι οι εργασίες της 
ομάδας αυτής πρέπει να λάβουν υπόψη τα 
αποτελέσματα της πέμπτης έκθεσης 
αξιολόγησης της Διακυβερνητικής 
επιτροπής για την κλιματική αλλαγή 
(IPCC), η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2014· τονίζει ότι η 
συμφωνία του 2015 πρέπει να 
ανταποκριθεί στον στόχο της μείωσης, 
μέχρι το 2030, των παγκόσμιων 
εκπομπών σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι 
των αντίστοιχων επιπέδων του 1990 και 
να αποσκοπεί στη σταδιακή εξάλειψη 
των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα μέχρι το 2050·

Or. en

Τροπολογία 23
Sophie Auconie

Παράγραφος 1

Τροπολογία

1. υπογραμμίζει τη σημαντική εργασία που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί από την ad hoc 
Ομάδα για την Πλατφόρμα Ενισχυμένης 
Δράσης (ΠΕΔ) του Ντέρμπαν·για τον 
καθορισμό των αρχών και του 
χρονοδιαγράμματος που θα εφαρμοστούν 
στη νέα παγκόσμια συμφωνία για τις 
κλιματικές αλλαγές και στον δρόμο που θα 
οδηγήσει στην επίτευξή της μέχρι το 2015· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι οι εργασίες της 
ομάδας αυτής πρέπει να λάβουν υπόψη τα 
αποτελέσματα της πέμπτης έκθεσης 
αξιολόγησης της Διακυβερνητικής 
επιτροπής για την κλιματική αλλαγή 
(IPCC), η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2014·

1. υπογραμμίζει τη σημαντική εργασία που
πρέπει να πραγματοποιηθεί από την ad hoc 
Ομάδα για την Πλατφόρμα Ενισχυμένης 
Δράσης (ΠΕΔ) του Ντέρμπαν·για τον 
καθορισμό των αρχών και του 
χρονοδιαγράμματος που θα εφαρμοστούν 
στη νέα παγκόσμια συμφωνία για τις 
κλιματικές αλλαγές και στον δρόμο που θα 
οδηγήσει στην επίτευξή της μέχρι την 
COP 21, το 2015, στο Παρίσι· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι οι εργασίες της ομάδας 
αυτής πρέπει να λάβουν υπόψη τα 
αποτελέσματα της πέμπτης έκθεσης 
αξιολόγησης της Διακυβερνητικής 
επιτροπής για την κλιματική αλλαγή 
(IPCC), η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2014·
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Or. fr

Τροπολογία 24
Bas Eickhout

Παράγραφος 1 α (νέα)

Τροπολογία

1 α. επισημαίνει ότι η μη ανάπτυξη μίας 
δίκαιης προσέγγισης όσον αφορά τον 
επιμερισμό, μεταξύ των χωρών, των 
προσπαθειών προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και του περιορισμού 
της αποτέλεσε εμπόδιο στην επίτευξη 
μίας αντίστοιχης συμφωνίας· τονίζει ότι η 
αρχή της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης 
και μίας δυναμικής προσέγγισης των 
κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών 
και των αντίστοιχων ικανοτήτων, πρέπει 
να βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας 
συμφωνίας μέχρις ότου η συμφωνία αυτή 
αποτελέσει κατάλληλη απάντηση στην 
κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 25
Sabine Wils

Παράγραφος 1 α (νέα)

Τροπολογία

1 α. επισημαίνει ότι το νομικά δεσμευτικό 
πρωτόκολλο σε διεθνές επίπεδο, το οποίο 
βρίσκεται σήμερα υπό διαπραγμάτευση 
στο πλαίσιο της Πλατφόρμας του 
Ντέρμπαν, θα πρέπει να βασιστεί σε 
κανόνες που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο 
πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές 
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(UNFCCC) και του πρωτοκόλλου του 
Κιότο και να προβεί στην ανάπτυξη και 
τη βελτίωσή τους· τονίζει ότι η αρχή της 
δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης και μίας 
δυναμικής προσέγγισης των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων, πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας 
συμφωνίας· κατά συνέπεια, είναι της 
γνώμης ότι, στο τμήμα των 
διαπραγματεύσεων που αφιερώνεται στο 
κεφάλαιο 'απώλειες και ζημίες' θα πρέπει 
να περιληφθεί μία διαδικασία εξέτασης 
των διαφόρων αρχών και δεικτών που 
αφορούν τη δικαιοσύνη, όπως η 
καταλληλότητα των μέτρων, η ευθύνη, η 
ικανότητα, καθώς και ανάγκες εξέλιξης 
και προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 26
Bas Eickhout

Παράγραφος 1 β (νέα)

Τροπολογία

1 β. θεωρεί ότι η ΕΕ είναι σε θέση να 
διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο 
διευκολύνοντας την ολοκλήρωση 
συμφωνίας για τον δίκαιο επιμερισμό των 
προσπαθειών· πιστεύει ότι τούτο θα 
μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της 
διερεύνησης των διαφόρων αρχών και 
δεικτών που αφορούν τη δικαιοσύνη, 
όπως η καταλληλότητα των μέτρων, η 
ευθύνη, η ικανότητα, καθώς και ανάγκες 
εξέλιξης και προσαρμογής· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση της ΕΕ 
όσον αφορά τον επιμερισμό των 
προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 27
Sabine Wils

Παράγραφος 2

Τροπολογία

2. επικροτεί την πρόταση του Ban-Ki 
Moon σχετικά με τη διεξαγωγή 
συνάντησης κορυφής για την αλλαγή του 
κλίματος με συμμετοχή των παγκόσμιων 
ηγετών τον Σεπτέμβριο 2014· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό η εκδήλωση αυτή να 
προετοιμαστεί προσεκτικά και να 
καταλήξει σε απτά αποτελέσματα και 
δέσμευση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο 
προκειμένου να εξασφαλιστεί και να 
διατηρηθεί η απαραίτητη πολιτική ώθηση 
στην προοπτική των διασκέψεων του 2014 
και του 2015·

2. επικροτεί την πρόταση του Ban-Ki 
Moon σχετικά με τη διεξαγωγή 
συνάντησης κορυφής για την αλλαγή του 
κλίματος με συμμετοχή των παγκόσμιων 
ηγετών τον Σεπτέμβριο 2014 καθώς και 
μίας προπαρασκευαστικής συνεδρίασης 
"προ της COP" το 2014 στη Βενεζουέλα· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό η εκδήλωση 
αυτή να προετοιμαστεί προσεκτικά και να 
καταλήξει σε απτά αποτελέσματα και 
δέσμευση στο υψηλότερο πολιτικό 
επίπεδο, καθώς και δέσμευση της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η 
απαραίτητη πολιτική ώθηση στην 
προοπτική των διασκέψεων του 2014 και 
του 2015·

Or. en

Τροπολογία 28
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Παράγραφος 2

Τροπολογία

2. επικροτεί την πρόταση του Ban-Ki 
Moon σχετικά με τη διεξαγωγή 
συνάντησης κορυφής για την αλλαγή του 
κλίματος με συμμετοχή των παγκόσμιων 
ηγετών τον Σεπτέμβριο 2014· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό η εκδήλωση αυτή να 
προετοιμαστεί προσεκτικά και να 
καταλήξει σε απτά αποτελέσματα και 

2. επικροτεί την πρόταση του Ban-Ki 
Moon σχετικά με τη διεξαγωγή 
συνάντησης κορυφής για την αλλαγή του 
κλίματος με συμμετοχή των παγκόσμιων 
ηγετών τον Σεπτέμβριο 2014· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό η εκδήλωση αυτή να 
προετοιμαστεί προσεκτικά και να 
καταλήξει σε απτά αποτελέσματα και 



PE519.595v01-00 18/52 AM\1003934EL.doc

EL

δέσμευση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο 
προκειμένου να εξασφαλιστεί και να 
διατηρηθεί η απαραίτητη πολιτική ώθηση 
στην προοπτική των διασκέψεων του 2014 
και του 2015·

δέσμευση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο 
προκειμένου να εξασφαλιστεί και να 
διατηρηθεί η απαραίτητη πολιτική ώθηση 
στην προοπτική των διασκέψεων του 2014 
και του 2015· κρίνει απαραίτητο για τη 
σύναψη επιτυχούς συμφωνίας το 2015 να 
αναλάβουν οι χώρες δεσμεύσεις όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου πριν από την Παγκόσμια 
Διάσκεψη των ηγετών του κόσμου· 
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει 
το παράδειγμα εγκρίνοντας, εγκαίρως για 
τη Διάσκεψη, φιλόδοξους στόχους για το
2030 όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 29
Bas Eickhout

Παράγραφος 2 α (νέα)

Τροπολογία

2 α. ζητεί από την COP να λάβει απόφαση 
στη Βαρσοβία σχετικά με τον καθορισμό 
χρονοδιαγράμματος και διαδικασίας που 
θα ωθήσουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 
να προβούν σε δεσμεύσεις όσον αφορά 
τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής 
το 2014 τις οποίες θα αποτιμήσουν και θα 
επανεξετάσουν το 2015· θεωρεί ότι οι 
αποφάσεις της COP στη Βαρσοβία πρέπει 
να καθορίζουν επίσης τις υποχρεώσεις 
παροχής πληροφοριών που συνδέονται με 
τις προτεινόμενες δεσμεύσεις όσον αφορά 
τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής 
και να εξασφαλίζουν επίσης και την 
εφαρμογή κριτηρίων διαφάνειας, 
ποσοτικού προσδιορισμού, σύγκρισης, 
επαλήθευσης και καταλληλότητας των 



AM\1003934EL.doc 19/52 PE519.595v01-00

EL

μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 30
Bas Eickhout, Sabine Wils

Παράγραφος 2 α (νέα)

Τροπολογία

2 α. θεωρεί ότι, προκειμένου να υπάρξει 
συνέπεια τόσο με τον στόχο των 2° C, όσο 
και με την αρχή του δίκαιου επιμερισμού 
των προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
και προκειμένου να διατηρήσει η ΕΕ τον 
ηγετικό της ρόλο στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών για τη φιλική προς το κλίμα 
οικονομία του μέλλοντος, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να επιδιώξει την επίτευξη 
στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2030 της τάξεως 
του 60%·

Or. en

Τροπολογία 31
Corinne Lepage

Παράγραφος 2 α (νέα)

Τροπολογία

2 α. Ζητεί η Διάσκεψη των 
Συμβαλλομένων Μερών στη Βαρσοβία να 
λάβει απόφαση η οποία θα καθορίσει το 
χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία για να 
διατυπώσουν όλα τα Μέρη τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά το 
μετριασμό το 2014, οι οποίες θα 
μπορέσουν να αξιολογηθούν και να 
αναθεωρηθούν το 2015· η απόφαση της 
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Βαρσοβίας θα πρέπει να διευκρινίσει 
επίσης τις απαιτήσεις ως προς τις 
πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να 
συνοδεύουν τις υποχρεώσεις μετριασμού 
και να διασφαλίζουν το σεβασμό των 
κανόνων της διαφάνειας, της 
ποσοτικοποίησης, της συγκρισιμότητας, 
της επαλήθευσης και της επάρκειας·

Or. fr

Τροπολογία 32
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout

Παράγραφος 2 β (νέα)

Τροπολογία

2 β. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
διατηρήσει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο 
στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη φιλική
προς το κλίμα οικονομία του μέλλοντος, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει 
την επίτευξη στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2030 τουλάχιστον της τάξεως του 
50%·

Or. en

Τροπολογία 33
Tadeusz Cymański

Παράγραφος 3

Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
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επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου του 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν και να 
λάβουν πιο φιλόδοξη διάσταση
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 
2ºC·

επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου του 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις όλων των δυνητικών 
συμβαλλόμενων μερών μιας παγκόσμιας 
συμφωνίας να αναθεωρηθούν προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος του 2ºC·

Or. pl

Τροπολογία 34
Sabine Wils

Παράγραφος 3

Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου των 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν και να 
λάβουν πιο φιλόδοξη διάσταση 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των
2ºC·

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
επαληθεύσιμες και πρέπει να είναι 
συνεπείς με τον προϋπολογισμό άνθρακα 
που επιδιώκει επίτευξη του στόχου των 
2° C ώστε, με τον τρόπο αυτό, ο 
προϋπολογισμός άνθρακα με στόχο 1,5° C 
να παραμείνει στα πλαίσια του εφικτού·
επαναλαμβάνει ότι, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει οι υφιστάμενες δεσμεύσεις να 
αναθεωρηθούν και να λάβουν πιο 
φιλόδοξη διάσταση ώστε να επιτευχθεί ο 
προϋπολογισμός άνθρακα με στόχο 2°C·

Or. en

Τροπολογία 35
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, 
Sabine Wils
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Παράγραφος 3

Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου των 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν και να 
λάβουν πιο φιλόδοξη διάσταση 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των
2ºC·

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου των 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν και να 
λάβουν πιο φιλόδοξη διάσταση 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των
2ºC· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο 
στόχος της ΕΕ για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου δεν συνάδει με τον 
στόχο των 2ºC που ενέκρινε, αλλά ούτε 
και αντιπροσωπεύει έναν οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο για την επίτευξη του 
στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 36
Christofer Fjellner

Παράγραφος 3

Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
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επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου των 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν και να 
λάβουν πιο φιλόδοξη διάσταση 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των
2ºC·

επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου των 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν και να 
λάβουν πιο φιλόδοξη διάσταση 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των
2ºC· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να ασκήσει πίεση στα 
Συμβαλλόμενα Μέρη που ακολουθούν 
πορείες οι οποίες δεν είναι συμβατές με 
την προοπτική του στόχου των 2º C·

Or. en

Τροπολογία 37
Sophie Auconie

Παράγραφος 3

Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου του 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν και να 
λάβουν πιο φιλόδοξη διάσταση 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 
2ºC·

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου του 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν συλλογικά 
και να λάβουν πιο φιλόδοξη διάσταση 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 
2ºC·

Or. fr

Τροπολογία 38
Eija-Riitta Korhola
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Παράγραφος 3

Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου των 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν και να 
λάβουν πιο φιλόδοξη διάσταση 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των
2ºC·

3. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις για τις 
μειώσεις των εκπομπών, τις οποίες 
ανέλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει 
να βασίζονται στην αρχή των "κοινών 
αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των 
αντίστοιχων ικανοτήτων", πρέπει να είναι 
μετρήσιμες, ανακοινώσιμες και 
επαληθεύσιμες και πρέπει να βρίσκονται 
στο ύψος που απαιτείται για την επίτευξη 
του στόχου των 2ºC· επαναλαμβάνει ότι, 
ως αποτέλεσμα μίας πραγματικά 
συγκρίσιμης παγκόσμιας συμφωνίας στην 
οποία συμμετέχουν όλοι οι μείζονες 
"παραγωγοί" εκπομπών, θα πρέπει οι 
υφιστάμενες δεσμεύσεις να αναθεωρηθούν 
και να λάβουν πιο φιλόδοξη διάσταση 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των
2ºC·

Or. en

Τροπολογία 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 3 α (νέα)

Τροπολογία

3 α. τονίζει ότι ένα σταθερό και 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής που 
περιέχει φιλόδοξους μακρόπνοους 
στόχους και ευνοεί και τις επενδύσεις 
αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική 
πρόκληση·

Or. en
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Τροπολογία 40
Satu Hassi

Παράγραφος 3 α (νέα)

Τροπολογία

3α. Κρίνει ότι είναι σημαντικό να περιέχει 
η μελλοντική συμφωνία για το κλίμα 
διατάξεις προς τις κυβερνήσεις σχετικά 
με την προστασία της χάραξης και της 
εφαρμογής των πολιτικών για την αλλαγή 
του κλίματος από εμπορικά και λοιπά 
συμφέροντα, κατ' αναλογία με τις 
διατάξεις της σύμβασης-πλαίσιο του 
ΠΟΥ για την καταπολέμηση του 
καπνίσματος·

Or. en

Τροπολογία 41
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 3 β (νέα)

Τροπολογία

3β. επαναλαμβάνει ότι το υφιστάμενο 
σύστημα «δέσμευσης και αναθεώρησης» 
δεν πρόκειται να επιφέρει τις θεμελιώδεις 
αλλαγές που απαιτούνται για την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
σε μακροπρόθεσμη βάση και καλεί ως εκ 
τούτου όλα τα μέρη να εξετάσουν και 
άλλες προσεγγίσεις·

Or. en

Τροπολογία 42
Romana Jordan
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Παράγραφος 4

Τροπολογία

4. χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ορισμένων άλλων 
συμβαλλομένων μερών να προσαρτηθούν 
σε μία δεύτερη περίοδο δεσμεύσεως στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο αρχής γενομένης 
την 1η Ιανουαρίου 2013, μεταβατική 
περίοδο προς ένα νέο διεθνές καθεστώς 
στο οποίο όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
συμμετάσχουν μέχρι το 2020, και ζητά την 
ταχεία επικύρωσή του όπως συμφωνήθηκε 
στη Ντόχα·

4. χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Ελβετίας, της Νορβηγίας, 
του Λιχτενστάιν, της Ισλανδίας και της 
Αυστραλίας να προσαρτηθούν σε μία 
δεύτερη περίοδο δεσμεύσεως στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο αρχής γενομένης 
την 1η Ιανουαρίου 2013, μεταβατική 
περίοδο προς ένα νέο διεθνές καθεστώς 
στο οποίο όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
συμμετάσχουν μέχρι το 2020, και ζητά την 
ταχεία επικύρωσή του όπως συμφωνήθηκε 
στη Ντόχα·

Or. en

Τροπολογία 43
Eija-Riitta Korhola

Παράγραφος 4

Τροπολογία

4. χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ορισμένων άλλων 
συμβαλλομένων μερών να προσαρτηθούν 
σε μία δεύτερη περίοδο δεσμεύσεως στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο αρχής γενομένης 
την 1η Ιανουαρίου 2013, μεταβατική 
περίοδο προς ένα νέο διεθνές καθεστώς 
στο οποίο όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
συμμετάσχουν μέχρι το 2020, και ζητά την 
ταχεία επικύρωσή του όπως συμφωνήθηκε 
στη Ντόχα·

4. επισημαίνει την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων άλλων 
συμβαλλομένων μερών να προσαρτηθούν 
σε μία δεύτερη περίοδο δεσμεύσεως στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο αρχής γενομένης 
την 1η Ιανουαρίου 2013, μεταβατική 
περίοδο προς ένα νέο διεθνές καθεστώς 
στο οποίο όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
συμμετάσχουν μέχρι το 2020, και ζητά την 
ταχεία επικύρωσή του όπως συμφωνήθηκε
στη Ντόχα· σημειώνει ότι τα μέρη αυτά 
καλύπτουν σήμερα λιγότερο από το 14% 
των παγκόσμιων εκπομπών·

Or. en
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Τροπολογία 44
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 4 α (νέα)

Τροπολογία

4α. Διευκρινίζει ότι ενώ η δεύτερη 
περίοδος δέσμευσης του πρωτοκόλλου 
του Κιότο θα περιοριστεί χρονικά, θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ σημαντικό 
ενδιάμεσο βήμα, δεδομένου ότι αποτελεί 
σύνδεσμό με μία αποτελεσματικότερη και 
πιο συνεκτική συμφωνία για μετά το 2020 
η οποία δεσμεύει όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη·

Or. en

Τροπολογία 45
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 4 β (νέα)

Τροπολογία

4β. επαναλαμβάνει ότι πολλές χώρες 
δίνουν ήδη το παράδειγμα 
καταδεικνύοντας ότι είναι δυνατή η 
εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών και η παροχή στην πλειοψία 
της νέας γενιάς υψηλών βιοτικών 
προτύπων, χωρίς ωστόσο να 
διακυβεύεται η ικανότητα των 
μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις 
ανάγκες τους ενώ, ταυτόχρονα, 
δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης 
και εξασφαλίζεται μικρότερη εξάρτηση 
από εισαγωγές ενέργειας· διευκρινίζει ότι 
δεν πρέπει να προκαλούν ανησυχία οι 
αρνητικές επιπτώσεις, εφόσον η 
προστασία του κλίματος περιληφθεί σε 
μία γενικότερη στρατηγική για βιώσιμη 
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ανάπτυξη και βιομηχανική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 46
Tadeusz Cymański

Παράγραφος 5

Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα 
πορίσματα της τέταρτης έκθεσης 
αξιολόγησης της IPCC, οι βιομηχανικές 
χώρες οφείλουν μέχρι το 2020 να 
μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 25-40% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ενώ οι 
αναπτυσσόμενες χώρες ως ομάδα θα 
πρέπει να επιτύχουν μέχρι το 2020 
σημαντική απόκλιση κάτω από τον 
προβλεπόμενο σήμερα συντελεστή 
αύξησης των εκπομπών, της τάξεως του 
15-30%·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 47
Jolanta Emilia Hibner

Παράγραφος 5

Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα 
πορίσματα της τέταρτης έκθεσης 
αξιολόγησης της IPCC, οι βιομηχανικές 
χώρες οφείλουν μέχρι το 2020 να 
μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 25-40% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ενώ οι 
αναπτυσσόμενες χώρες ως ομάδα θα 
πρέπει να επιτύχουν μέχρι το 2020 
σημαντική απόκλιση κάτω από τον 
προβλεπόμενο σήμερα συντελεστή 
αύξησης των εκπομπών, της τάξεως του 

5. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα 
ευρήματα της τέταρτης έκθεσης 
αξιολόγησης της IPCC, οι ανεπτυγμένες 
χώρες οφείλουν μέχρι το 2020 να 
μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 25-40% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ενώ οι 
αναπτυσσόμενες χώρες ως ομάδα θα 
πρέπει να επιτύχουν μέχρι το 2020 
σημαντική απόκλιση· κάτω από τον 
προβλεπόμενο σήμερα συντελεστή 
αύξησης των εκπομπών, της τάξεως του 
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15-30%· 15-30 %·

Or. pl

Τροπολογία 48
Jean-Pierre Audy

Παράγραφος 6

Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει συνεπώς ότι καθίσταται 
άκρως επείγον να αυξηθεί το επίπεδο 
φιλοδοξίας από σήμερα και έως το 2020 
για να μην σημειωθεί απομάκρυνση από 
τον στόχο των 2ºC· εμμένει ιδιαίτερα στην 
επείγουσα ανάγκη να σημειωθούν απτά 
αποτελέσματα στο ζήτημα της γεφύρωσης 
του 'χάσματος του ενός γιγατόνου' το 
οποίο υφίσταται ανάμεσα στα 
επιστημονικά πορίσματα και τις σημερινές 
δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών· 
τονίζει ιδιαίτερα τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν άλλα μέτρα πολιτικής, 
περιλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης και της σταδιακής κατάργησης 
της παραγωγής και κατανάλωσης 
υδροφθορανθράκων (HFC), ως συμβολή 
στη γεφύρωση του 'χάσματος του ενός
γιγατόνου'·

6. επαναλαμβάνει συνεπώς ότι καθίσταται 
άκρως επείγον να εξεταστεί το επίπεδο 
φιλοδοξίας από σήμερα και έως το 2020 
για να μην σημειωθεί απομάκρυνση από 
τον στόχο των 2ºC· εμμένει ιδιαίτερα στην 
επείγουσα ανάγκη να σημειωθούν απτά 
αποτελέσματα στο ζήτημα της γεφύρωσης 
του χάσματος το οποίο υφίσταται ανάμεσα 
στα επιστημονικά πορίσματα και τις 
σημερινές δεσμεύσεις των συμβαλλομένων 
μερών· τονίζει ιδιαίτερα τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν άλλα μέτρα 
πολιτικής, περιλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης και της σταδιακής 
κατάργησης της παραγωγής και 
κατανάλωσης υδροφθορανθράκων (HFC), 
ως συμβολή στη γεφύρωση του 'χάσματος 
του ενός γιγατόνου'·

Or. fr

Τροπολογία 49
Anna Rosbach

Παράγραφος 6

Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει συνεπώς ότι καθίσταται 6. επαναλαμβάνει συνεπώς ότι καθίσταται 



PE519.595v01-00 30/52 AM\1003934EL.doc

EL

άκρως επείγον να αυξηθεί το επίπεδο 
φιλοδοξίας από σήμερα και έως το 2020 
για να μην σημειωθεί απομάκρυνση από 
τον στόχο των 2ºC· εμμένει ιδιαίτερα στην 
επείγουσα ανάγκη να σημειωθούν απτά 
αποτελέσματα στο ζήτημα της γεφύρωσης 
του 'χάσματος του ενός γιγατόνου' το 
οποίο υφίσταται ανάμεσα στα 
επιστημονικά πορίσματα και τις σημερινές 
δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών· 
τονίζει ιδιαίτερα τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν άλλα μέτρα πολιτικής, 
περιλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης και της σταδιακής κατάργησης 
της παραγωγής και κατανάλωσης 
υδροφθορανθράκων (HFC), ως συμβολή 
στη γεφύρωση του 'χάσματος του ενός 
γιγατόνου'·

άκρως επείγον να αυξηθεί το παγκόσμιο 
επίπεδο φιλοδοξίας από σήμερα και έως το 
2020 για να μην σημειωθεί απομάκρυνση 
από τον στόχο των 2ºC· εμμένει ιδιαίτερα 
στην επείγουσα ανάγκη να σημειωθούν 
απτά αποτελέσματα στο ζήτημα της 
γεφύρωσης του 'χάσματος του ενός 
γιγατόνου' το οποίο υφίσταται ανάμεσα 
στα επιστημονικά πορίσματα και τις 
σημερινές δεσμεύσεις των συμβαλλομένων 
μερών· τονίζει ιδιαίτερα τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν άλλα μέτρα 
πολιτικής, περιλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης και της σταδιακής 
κατάργησης της παραγωγής και 
κατανάλωσης υδροφθορανθράκων (HFC), 
ως συμβολή στη γεφύρωση του 'χάσματος 
του ενός γιγατόνου'·

Or. en

Τροπολογία 50
Sabine Wils

Παράγραφος 6

Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει συνεπώς ότι καθίσταται 
άκρως επείγον να αυξηθεί το επίπεδο 
φιλοδοξίας από σήμερα και έως το 2020 
για να μην σημειωθεί απομάκρυνση από 
τον στόχο των 2ºC· εμμένει ιδιαίτερα στην 
επείγουσα ανάγκη να σημειωθούν απτά 
αποτελέσματα στο ζήτημα της γεφύρωσης 
του 'χάσματος του ενός γιγατόνου' το 
οποίο υφίσταται ανάμεσα στα 
επιστημονικά πορίσματα και τις σημερινές 
δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών· 
τονίζει ιδιαίτερα τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν άλλα μέτρα πολιτικής, 
περιλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης και της σταδιακής κατάργησης 
της παραγωγής και κατανάλωσης 
υδροφθορανθράκων (HFC), ως συμβολή 

6. επαναλαμβάνει συνεπώς ότι καθίσταται 
άκρως επείγον να αυξηθεί το επίπεδο 
φιλοδοξίας από σήμερα και έως το 2020 
για να μην σημειωθεί απομάκρυνση από 
τον στόχο των 2ºC· εμμένει ιδιαίτερα στην 
επείγουσα ανάγκη να σημειωθούν απτά 
αποτελέσματα στο ζήτημα της γεφύρωσης 
του 'χάσματος του ενός γιγατόνου' το 
οποίο υφίσταται ανάμεσα στα 
επιστημονικά πορίσματα και τις σημερινές 
δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών· 
τονίζει ιδιαίτερα τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν άλλα μέτρα πολιτικής, 
περιλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, της ουσιαστικής 
εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και 
κοινοτικών ανανεώσιμων πηγών 
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στη γεφύρωση του 'χάσματος του ενός 
γιγατόνου'·

ενέργειας, και της σταδιακής κατάργησης 
της παραγωγής και κατανάλωσης 
υδροφθορανθράκων (HFC), ως συμβολή 
στη γεφύρωση του 'χάσματος του ενός 
γιγατόνου'·

Or. en

Τροπολογία 51
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Παράγραφος 6 α (νέα)

Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η ΕΕ βρίσκεται στον 
σωστό δρόμο για να μειώσει τις εκπομπές 
της πέραν από τον στόχο του 20% που 
έχει καθοριστεί επί του παρόντος, και 
τονίζει ότι απαιτείται πιο φιλόδοξη στάση 
προκειμένου να δημιουργηθεί έλλειψη 
στην αγορά άνθρακα· υπενθυμίζει ότι 
είναι προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ 
να επιδιωχθεί στόχος προστασίας του 
κλίματος ύψους 30% έως το 2020, ο 
οποίος θα επέτρεπε τη δημιουργία 
βιώσιμης ανάπτυξης, πρόσθετων θέσεων 
απασχόλησης και μείωσης της εξάρτησης 
από τις εισαγωγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 52
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 6 α (νέα)

Τροπολογία

6 α. τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν οι 
συμφωνίες πλαίσιο που αποσκοπούν στην 
ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για την 
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ταχύτερη διάδοση, σε διεθνή κλίμακα, 
των νέων τεχνολογιών, δεδομένου ότι η 
έρευνα και ανάπτυξη γύρω από τις νέες 
τεχνολογίες αποτελούν τους πυλώνες για 
ένα βιώσιμο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 53
Bas Eickhout

Παράγραφος 6 β (νέα)

Τροπολογία

6 β. επισημαίνει ότι μία σταδιακή 
κατάργηση των HFC σε παγκόσμιο 
επίπεδο θα μπορούσε να αποτρέψει την 
ελευθέρωση 2,2 γιγατόνων ισοδύναμου 
CO2 μέχρι το 2020 και σχεδόν 100 
γιγατόνων ισοδύναμου CO2 μέχρι το 2050· 
καλεί την ΕΕ να εντατικοποιήσει τις 
προσπάθειές της με σκοπό να 
προχωρήσει σε σταδιακή κατάργηση των 
HFC σύμφωνα με το πρωτόκολο του 
Μόντρεαλ·

Or. en

Τροπολογία 54
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 6 β (νέα)

Τροπολογία

6 β. είναι της γνώμης ότι το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ θα πρέπει να 
συνδεθεί με άλλους μηχανισμούς αυτού 
του τύπου που ήδη υφίστανται σε άλλες 
χώρες της υφηλίου· όσον αφορά τον 
ευέλικτο μηχανισμό, συνιστά την 



AM\1003934EL.doc 33/52 PE519.595v01-00

EL

αναζωπύρωση του αρχικού του 
πνεύματος, επαναφέροντας δηλαδή τον 
μηχανισμό σε μηχανισμό της αγοράς και 
εργαλείο ανάπτυξης με δραστικά 
απλοποιημένη, πλην όμως διαφανέστερη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 55
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Παράγραφος 7

Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις 
και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι 
το 2020 είναι ζωτικής σημασίας για την 
εξασφάλιση της προόδου στη Βαρσοβία 
και την επίτευξη των απαραίτητων 
δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών 
στο σύνολό τους· σημειώνει το 
αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο 
μετά το 2015 και ζητεί να δημιουργηθούν 
γνήσιες συνέργειες ανάμεσα στις δύο 
διεργασίες έτσι ώστε να επιτευχθούν 
θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο 
ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο κλιματικής 
πολιτικής· υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν έχουν αναλάβει ακόμη 
δεσμεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2013·

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις 
και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 
ετησίως μέχρι το 2020 είναι ζωτικής 
σημασίας για την εξασφάλιση της προόδου 
στη Βαρσοβία και την επίτευξη των 
απαραίτητων δεσμεύσεων για τη μείωση 
των εκπομπών στο σύνολό τους· σημειώνει 
το αναπτυξιακό θεματολόγιο για την 
περίοδο μετά το 2015 και ζητεί να 
δημιουργηθούν γνήσιες συνέργειες 
ανάμεσα στις δύο διεργασίες έτσι ώστε να 
επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα τόσο σε 
επίπεδο ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο 
κλιματικής πολιτικής· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν έχουν αναλάβει ακόμη 
δεσμεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2013 
και καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δέσμευση για τη διάθεση νέας πρόσθετης 
χρηματοδότησης στον τομέα αυτόν για 
την περίοδο 2013-2015·

Or. en
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Τροπολογία 56
Jolanta Emilia Hibner

Παράγραφος 7

Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις 
και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι 
το 2020 είναι ζωτικής σημασίας για την 
εξασφάλιση της προόδου στη Βαρσοβία 
και την επίτευξη των απαραίτητων 
δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών 
στο σύνολό τους· σημειώνει το 
αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο 
μετά το 2015 και ζητεί να δημιουργηθούν 
γνήσιες συνέργειες ανάμεσα στις δύο 
διεργασίες έτσι ώστε να επιτευχθούν 
θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο 
ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο κλιματικής 
πολιτικής· υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν έχουν αναλάβει ακόμη 
δεσμεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2013·

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις 
και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 
ετησίας  μέχρι το 2020 είναι ζωτικής 
σημασίας για την εξασφάλιση της προόδου 
στη Βαρσοβία και την επίτευξη των 
απαραίτητων δεσμεύσεων για τη μείωση 
των εκπομπών στο σύνολό τους·  
σημειώνει το αναπτυξιακό θεματολόγιο για 
την περίοδο μετά το 2015  και ζητεί να 
δημιουργηθούν γνήσιες συνέργειες 
ανάμεσα στις δύο διεργασίες έτσι ώστε να 
επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα τόσο σε 
επίπεδο ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο 
κλιματικής πολιτικής· υπενθυμίζει ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν 
αναλάβει ακόμη δεσμεύσεις σχετικά με τη 
χρηματοδότηση για το κλίμα για την 
περίοδο μετά το 2013·

Or. pl

Τροπολογία 57
Jo Leinen, Κρίτων Αρσένης, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Παράγραφος 7

Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις 
και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι 
το 2020 είναι ζωτικής σημασίας για την 

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις 
και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι 
το 2020 είναι ζωτικής σημασίας για την 
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εξασφάλιση της προόδου στη Βαρσοβία 
και την επίτευξη των απαραίτητων 
δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών 
στο σύνολό τους· σημειώνει το 
αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο 
μετά το 2015 και ζητεί να δημιουργηθούν 
γνήσιες συνέργειες ανάμεσα στις δύο 
διεργασίες έτσι ώστε να επιτευχθούν 
θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο 
ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο κλιματικής 
πολιτικής· υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν έχουν αναλάβει ακόμη 
δεσμεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2013·

εξασφάλιση της προόδου στη Βαρσοβία 
και την επίτευξη των απαραίτητων 
δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών 
στο σύνολό τους· σημειώνει το 
αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο 
μετά το 2015 και ζητεί να δημιουργηθούν 
γνήσιες συνέργειες ανάμεσα στις δύο 
διεργασίες έτσι ώστε να επιτευχθούν 
θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο 
ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο κλιματικής 
πολιτικής· υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν έχουν αναλάβει ακόμη 
δεσμεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2013· 
καλεί συνεπώς όλα τα κράτη μέλη να 
καλύψουν το μερίδιο που τους αναλογεί 
ως συνεισφορά στο Πράσινο Ταμείο για 
το Κλίμα πριν από την έναρξη της 
Διάσκεψης COP 19·

Or. en

Τροπολογία 58
Sabine Wils

Παράγραφος 7

Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις 
και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι 
το 2020 είναι ζωτικής σημασίας για την 
εξασφάλιση της προόδου στη Βαρσοβία 
και την επίτευξη των απαραίτητων 
δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών 
στο σύνολό τους· σημειώνει το 
αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο 
μετά το 2015 και ζητεί να δημιουργηθούν 
γνήσιες συνέργειες ανάμεσα στις δύο 
διεργασίες έτσι ώστε να επιτευχθούν 
θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο 
ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο κλιματικής 

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις 
και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι 
το 2020 κρίνονται ουσιαστικές για την 
εξασφάλιση της προόδου στη Βαρσοβία 
για την εγγύηση της αξιοπιστίας προς τις 
πλέον ευάλωτες και λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και την επίτευξη των 
απαραίτητων δεσμεύσεων για τη μείωση 
των εκπομπών στο σύνολό τους· σημειώνει 
το αναπτυξιακό θεματολόγιο για την 
περίοδο μετά το 2015 και ζητεί να 
δημιουργηθούν γνήσιες συνέργειες 
ανάμεσα στις δύο διεργασίες έτσι ώστε να 
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πολιτικής· υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν έχουν αναλάβει ακόμη 
δεσμεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2013·

επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα τόσο σε 
επίπεδο ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο 
κλιματικής πολιτικής· υπενθυμίζει ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν 
αναλάβει ακόμη δεσμεύσεις σχετικά με τη 
χρηματοδότηση για το κλίμα για την 
περίοδο μετά το 2013 και ορισμένα εξ 
αυτών δεν έχουν ακόμη μεταφέρει 
πλήρως στο εσωτερικό τους δίκαιο τις 
οδηγίες που συνιστούν τη δέσμη μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 59
Sophie Auconie

Παράγραφος 7

Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις 
και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι 
το 2020 είναι ζωτικής σημασίας για την 
εξασφάλιση της προόδου στη Βαρσοβία 
και την επίτευξη των απαραίτητων 
δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών 
στο σύνολό τους· σημειώνει το 
αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο 
μετά το 2015 και ζητεί να δημιουργηθούν 
γνήσιες συνέργειες ανάμεσα στις δύο 
διεργασίες έτσι ώστε να επιτευχθούν 
θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο 
ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο κλιματικής 
πολιτικής· υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν έχουν αναλάβει ακόμη 
δεσμεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2013·

7. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς δεσμεύσεις 
και προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος ώστε να φτάσει τα 
100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι 
το 2020 είναι ζωτικής σημασίας για την 
εξασφάλιση της προόδου στη Βαρσοβία 
και την επίτευξη των απαραίτητων 
δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών 
στο σύνολό τους· σημειώνει το 
αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο 
μετά το 2015 και ζητεί να δημιουργηθούν 
γνήσιες συνέργειες ανάμεσα στις δύο 
διεργασίες έτσι ώστε να επιτευχθούν 
θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο 
ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο κλιματικής 
πολιτικής· υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη δεν έχουν αναλάβει ακόμη 
δεσμεύσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση 
για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2013· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
προβληματισμών σχετικά με τις πηγές 
καινοτόμου χρηματοδότησης, όπως ο 
φόρος επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών 
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Or. fr

Τροπολογία 60
Romana Jordan

Παράγραφος 7 α (νέα)

Τροπολογία

7 α. επικροτεί την πρόοδο που επετεύχθη 
στο να καταστεί επιχειρησιακός ο 
Τεχνολογικός Μηχανισμός και τονίζει την 
ανάγκη να βελτιωθεί η ανάπτυξη, 
διάχυση και μεταφορά τεχνολογίας, μέσα 
από την επίτευξη της σωστής ισορροπίας 
μεταξύ προσαρμογής και μετριασμού και 
της σωστής ισορροπίας στην προστασία 
των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας· 

Or. en

Τροπολογία 61
Jo Leinen, Κρίτων Αρσένης, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Παράγραφος 7 α (νέα)

Τροπολογία

7 α. καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν 
σταδιακά μέχρι το 2020 τις 
περιβαλλοντικώς επιζήμιες επιδοτήσεις, 
και ειδικά τις επιδοτήσεις χρήσης 
ορυκτών καυσίμων, και να στρέψουν τα 
χρήματα αυτά στην παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 62
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 7 α (νέα)

Τροπολογία

7 α. Επισημαίνει ότι το Πράσινο Ταμείο 
για το Κλίμα θα πρέπει μελλοντικά να 
χρηματοδοτείται όχι μόνο από τις 
βιομηχανικές χώρες, αλλά και από τις 
αναδυόμενες οικονομίες με αυξανόμενο 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ· σε αυτό το πλαίσιο 
διευκρινίζει ότι ήδη αυτή τη στιγμή 32 
χώρες που από τη Σύμβαση θεωρούνται 
"αναπτυσσόμενες" έχουν υψηλότερο 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ από τα κράτη μέλη 
εκείνα της ΕΕ με το χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ·

Or. en

Τροπολογία 63
Jo Leinen, Κρίτων Αρσένης, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Παράγραφος 7 β (νέα)

Τροπολογία

7 β. υπενθυμίζει ότι είναι προς το 
συμφέρον της ίδιας της ΕΕ να επιδιωχθεί 
ένας στόχος προστασίας του κλίματος 
ύψους 30% έως το 2020, ο οποίος θα 
οδηγούσε σε βιώσιμη ανάπτυξη, 
πρόσθετες θέσεις απασχόλησης και 
μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές 
ενέργειας· καλεί την ΕΕ να ανεβάσει το 
ποσοστό του στόχου της εάν και άλλοι 
συμβαλλόμενοι αναλάβουν τις δέουσες 
δεσμεύσεις στο πλαίσιο της UNFCCC·

Or. en
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Τροπολογία 64
Sabine Wils

Παράγραφος 8

Τροπολογία

8. αναγνωρίζει την έμφαση που δόθηκε 
στη Ντόχα σχετικά με την ανάγκη να 
αντιμετωπισθούν οι απώλειες και οι ζημίες 
που συνδέονται με τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις από 
την αλλαγή του κλίματος· σημειώνει την 
απόφαση, η οποία θα ληφθεί στη 
Διάσκεψη της Βαρσοβίας, σχετικά με τον 
καθορισμό των απαραίτητων θεσμικών 
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση αυτού 
του θέματος·

8. αναγνωρίζει την έμφαση που δόθηκε 
στη Ντόχα σχετικά με την ανάγκη να 
αντιμετωπισθούν οι απώλειες και οι ζημίες 
που συνδέονται με τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις από 
την αλλαγή του κλίματος· σημειώνει την 
απόφαση, η οποία θα ληφθεί στη 
Διάσκεψη της Βαρσοβίας, σχετικά με τον 
καθορισμό των απαραίτητων θεσμικών 
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση αυτού 
του θέματος· ζητεί να διατεθεί 
τουλάχιστον το 50% όλων των 
χρηματοδοτήσεων από δημόσιους πόρους 
για μέτρα προσαρμογής σε 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 8 α (νέα)

Τροπολογία

8 α. υπενθυμίζει τη διάθεση της ΕΕ και 
άλλων ανεπτυγμένων χωρών να 
στηρίξουν τις χώρες μειωμένης αντοχής, 
ιδίως μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων 
και μιας ανταλλαγής βελτίστων 
πρακτικών, αλλά και μέσω της παροχής 
οικονομικής βοήθειας·

Or. en
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Τροπολογία 66
Sophie Auconie

Παράγραφος 8 α (νέα)

Τροπολογία

8 α. Απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις 
ενδεχόμενες συνέπειες της αλλαγής του 
κλίματος για τη διάρκεια των περιόδων 
ξηρασίας, την «πίεση των υδάτων» που 
πλήττει ορισμένες περιοχές και την 
μειωμένη ικανότητα πρόσβασης του 
ανθρώπου στους υδάτινους πόρους τους 
οποίους χρειάζεται καθημερινά·

Or. fr

Τροπολογία 67
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 8 β (νέα)

Τροπολογία

8 β. αναγνωρίζει ότι η προσαρμογή είναι 
όντως ένα τοπικό ζήτημα, τονίζει όμως 
την ανάγκη μιας συνεργασίας σε 
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 
προκειμένου να υπάρξει μια συνεκτική 
αντιμετώπιση·

Or. en

Τροπολογία 68
Κρίτων Αρσένης, Corinne Lepage, Anna Rosbach, Andrea Zanoni, Gaston Franco, 
Marita Ulvskog, Jo Leinen
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Παράγραφος 9 α (νέα)

Τροπολογία

9 a. επισημαίνει ότι σημαντικά ποσά 
δημοσίων χρημάτων θα κατευθυνθούν σε 
έργα REDD+· τονίζει ότι επείγει να 
εκπονηθούν έγκαιροι δείκτες 
αποδοτικότητας για μια αποτελεσματική 
παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και 
επαλήθευση (MRV) των δραστηριοτήτων 
του REDD+· σε αυτό το πλαίσιο επικροτεί 
τις τρέχουσες προσπάθειες να δοθεί 
προτεραιότητα στην επιλογή των έργων 
REDD+ στις περιοχές που στερούνται 
δρόμων·

Or. en

Τροπολογία 69
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Anna Rosbach, Andrea Zanoni, Gaston Franco, Jo 
Leinen

Παράγραφος 9 β (νέα)

Τροπολογία

9 β. επισημαίνει τη θετική συμβολή των 
Εθελοντικών Συμφωνιών Εταιρικής 
Σχέσης μεταξύ των χωρών εξαγωγέων 
ξυλείας και της ΕΕ στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης FLEGT ως 
προς την καταπολέμηση της παγκόσμιας 
δασικής αποψίλωσης· τονίζει ότι 
απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των πρωταιτίων της 
αποψίλωσης σε διεθνές επίπεδο μέσω 
νομικώς δεσμευτικών περιβαλλοντικών 
και εμπορικών συμφωνιών·

Or. en
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Τροπολογία 70
Sabine Wils

Παράγραφος 9 α (νέα)

Τροπολογία

9 α. Μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα
Επισημαίνει ότι κρίσιμο ρόλο στη μείωση 
των εκπομπών θα μπορούσε να έχει η 
εφαρμογή μέτρων που θα σταματήσουν 
την ανάπτυξη μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων με υψηλής έντασης αέρια του 
θερμοκηπίου, όπως στην περίπτωση της 
πισούχου άμμου, του ασφαλτούχου 
σχιστόλιθου και του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου· Οι δημόσιες επιδοτήσεις 
για την ανάπτυξη μη συμβατικών 
ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να 
καταργηθούν σταδιακά, όπως ήδη έχει 
ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το 
ψήφισμά του περί διακοπής των 
δημοσίων επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 71
Sabine Wils

Παράγραφος 9 β (νέα)

Τροπολογία

9 β. Κοινοτική Ενέργεια
επισημαίνει ότι κρίσιμη σημασία για τη 
μείωση των εκπομπών έχει η βαθειά 
αλλαγή του ενεργειακού μας συστήματος 
προς την κατεύθυνση ενός καθαρού, 
ασφαλούς συστήματος με υψηλό βαθμό 
ενσωμάτωσης ανανεώσιμων ενεργειών, 
μέσα από επενδύσεις για την παραγωγή 
ενέργειας σε μικρή κλίμακα, μέθοδο 
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γνωστή και ως "μικροπαραργωγή". Η 
δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
αλλάξει προσανατολισμό και να 
διασφαλίσει τη στροφή προς τη δημόσια 
και κοινοτική/αποκεντρωμένη 
ανανεώσιμη ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 72
Sabine Wils

Παράγραφος 9 γ (νέα)

Τροπολογία

9 γ. προειδοποιεί ότι η παραγωγή 
αγροκαυσίμων από καλλιέργειες 
τροφίμων (όπως οι ελαιούχοι σπόροι, το 
φοινικέλαιο, η σόγια, η κράμβη, το 
ηλιοτρόπιο, το ζαχαροκάλαμο, τα 
ζαχαρότευτλα και το σιτάρι) θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε τεράστια 
ζήτηση γης και να θέσουν σε κίνδυνο 
τους ανθρώπους στις φτωχές χώρες, των 
οποίων τα μέσα διαβίωσης εξαρτώνται 
από την πρόσβαση σε γη και σε φυσικούς 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 73
Sabine Wils

Παράγραφος 9 δ (νέα)

Τροπολογία

9 δ. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να δέχονται μόνο αγροκαύσιμα που 
αποδεδειγμένα μειώνουν τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου, δεν θέτουν 
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σημαντικά ζητήματα χρήσης γης, δεν 
απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια των 
ανθρώπων και δεν εγκυμονούν κίνδυνο 
συγκρούσεων για τη διατήρηση των 
φυσικών πόρων· καλεί σε αυτό το πλαίσιο 
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να ξεκινήσουν τις αναγκαίες 
διαδικασίες για να καταλήξουν σε ένα 
νομικώς δεσμευτικό νομοθετικό κείμενο 
με κριτήρια βιωσιμότητας της βιομάζας, 
και να ενσωματώσουν τους υπολογισμούς 
ILUC (έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης) 
στις ήδη υφιστάμενες προδιαγραφές για 
τα αγροκαύσιμα, όπως επίσης και να 
ενσωματώσουν τους υπολογισμούς ILUC 
και ανθρακικού χρέους στα κριτήρια 
βιωσιμότητας της βιοενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 74
Romana Jordan

Παράγραφος 10

Τροπολογία

10. τονίζει ότι, παρόλο που η ΕΕ 
συμφώνησε πρόσφατα να "σταματήσει τον 
χρόνο" σε σχέση με τη συμπερίληψη των 
διεθνών αεροπορικών μεταφορών στο 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU 
ETS), η παρέκκλιση αυτή περιορίζεται 
χρονικά στο ένα έτος μόνο και εξαρτάται 
από την προϋπόθεση ότι οι διεθνείς 
διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε απτές 
αποφάσεις σχετικά με ένα παγκόσμιο 
αγορακεντρικό μέτρο για τη στάθμιση των 
εκπομπών που προκαλούν οι διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές·

10. τονίζει ότι, παρόλο που η ΕΕ 
συμφώνησε πρόσφατα να "σταματήσει τον 
χρόνο" σε σχέση με τη συμπερίληψη των 
διεθνών αεροπορικών μεταφορών στο 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU 
ETS), η παρέκκλιση αυτή περιορίζεται 
χρονικά στο ένα έτος μόνο και εξαρτάται 
από την προϋπόθεση ότι οι διεθνείς 
διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε απτές 
αποφάσεις σχετικά με ένα παγκόσμιο 
αγορακεντρικό μέτρο για τη στάθμιση των 
εκπομπών που προκαλούν οι διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές· καλεί την ICAO 
να εξετάσει το ταχύτερο το θέμα των 
εκπομπών του τομέα της διεθνούς 
αεροπλοΐας·

Or. en
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Τροπολογία 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 10 α (νέα)

Τροπολογία

10 α. τονίζει ότι είναι απαραίτητη μια 
τιμή για τις ανθρακικές εκπομπές της 
διεθνούς αεροπλοΐας και των θαλασσίων 
μεταφορών, που θα μπορούσε, πέρα από 
τη μείωση των εκπομπών, να χρησιμεύσει 
και για τη δημιουργία εσόδων·

Or. en

Τροπολογία 76
Jolanta Emilia Hibner

Παράγραφος 11

Τροπολογία

11. ponawia apel o stworzenie 
międzynarodowego instrumentu, w ramach 
którego określono by światowe cele w 
zakresie redukcji emisji, służącego 
opanowaniu wpływu transportu morskiego 
na klimat;

11. ponawia apel o stworzenie 
międzynarodowego instrumentu, w ramach 
którego określono by sektorowy cel w 
zakresie redukcji emisji, służący 
zmniejszeniu wpływu transportu 
morskiego na klimat;

Or. pl

Τροπολογία 77
Eija-Riitta Korhola

Παράγραφος 12
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Τροπολογία

12. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός, ως 
σημαντικός παράγοντας στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
(πολλώ δε μάλλον κατά το τρέχον έτος 
εφόσον την φιλοξενία και την προεδρία 
της Διάσκεψης COP 19 έχει αναλάβει ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ) και, αφετέρου, ως 
διαπραγματευτής που εκφράζεται με μια 
μόνο φωνή στη Διάσκεψη επιδιώκοντας 
την πρόοδο στην επίτευξη διεθνούς 
συμφωνίας και διατηρώντας ενιαία στάση 
στο θέμα αυτό.

12. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός, ως 
σημαντικός παράγοντας στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
(πολλώ δε μάλλον κατά το τρέχον έτος 
εφόσον την φιλοξενία και την προεδρία 
της Διάσκεψης COP 19 έχει αναλάβει ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ) και, αφετέρου, ως 
διαπραγματευτής που εκφράζεται με μια 
μόνο φωνή στη Διάσκεψη επιδιώκοντας 
την πρόοδο στην επίτευξη διεθνούς 
συμφωνίας και διατηρώντας ενιαία στάση 
στο θέμα αυτό. αναγνωρίζει ότι, αφού το 
μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες 
εκπομπές είναι αυτή τη στιγμή 11% και 
μέχρι το 2030 εκτιμάται ότι θα είναι 4%, 
θα πρέπει η ΕΕ να επανεξετάσει τη 
στρατηγική της και να κάνει έναν ανοικτό 
διάλογο με τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς εκπομπών, πράγμα κρίσιμο 
προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε 
παγκόσμιο επίπεδο· 

Or. en

Τροπολογία 78
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 12 α (νέα)

Τροπολογία

12 α. τονίζει την κρίσιμη θέση της 
Πολωνίας ως "φιλοξενούσας χώρας" κι 
ελπίζει ότι η Πολωνία, σαν χώρα που ναι 
μεν ακόμη έχει πολύ μεγάλο βαθμό 
εξάρτησης από ορυκτές πηγές καυσίμων 
αλλά έχει πείρα από διαπραγματεύσεις 
της UNFCCC, θα μπορέσει να 
αναζωογονήσει τη διεργασία, να δώσει το 
παράδειγμα και να βοηθήσει στην 
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οικοδόμηση νέων συμμαχιών· χαιρετίζει 
τη δήλωση του εντολοδόχου Προέδρου 
ότι, μέσα από ένα δημιουργικό πνεύμα, 
είναι δυνατή η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και ταυτόχρονα 
η δημιουργία θέσεων εργασίας, η 
προαγωγή της οικονομικής μεγέθυνσης 
και η εξασφάλιση καλύτερων 
προδιαγραφών διαβίωσης· ελπίζει ότι η 
Πολωνία θα παρουσιάσει συγκεκριμένες 
προτάσεις επ΄αυτού·

Or. en

Τροπολογία 79
Sabine Wils

Παράγραφος 12 α (νέα)

Τροπολογία

12 α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
συνιδρυτές της COP19 της Βαρσοβίας 
είναι 12 εταιρίες, οι "Εταίροι της 
COP19", που αντιτίθενται στις φιλόδοξες 
κλιματικές πολιτικές και υπονομεύουν τις 
κλιματικές πολιτικές της ΕΕ 
σχεδιάζοντας νέες επενδύσεις υψηλού 
ανθρακικού αποτυπώματος· 
επαναλαμβάνει επ΄αυτού ότι η 
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να αποφύγει τις φανερές ή 
πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων, 
ώστε να διαφυλαχθεί και να επιβεβαιωθεί 
η καλή φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της UNFCCC·

Or. en

Τροπολογία 80
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber
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Παράγραφος 12 β (νέα)

Τροπολογία

12 β. τονίζει ότι κεντρικός σκοπός θα 
πρέπει να είναι ένα νέο "Κλιματικό 
Σύμφωνο" που θα ισχύει για όλους, και 
θα καλύπτει τόσο τις βιομηχανικές όσο 
και τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει 
επίσης ότι ένα από τα σημαντικότερα 
καθήκοντα της ΕΕ είναι να διασφαλίσει 
μια συντονισμένη και βήμα-βήμα 
προσέγγιση στο θέμα της κλιματικής 
προστασίας, μεριμνώντας για ενέργειες σε 
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 81
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 12 γ (νέα)

Τροπολογία

12 γ. τονίζει ότι η παρούσα περίοδος 
οικονομικής κρίσης καταδεικνύει έντονα 
ότι μόνο μια βιώσιμη οικονομία μπορεί 
να εξασφαλίσει την ευημερία σε 
μακροπρόθεσμη βάση και ότι η 
προστασία του κλίματος αποτελεί έναν 
από τους κύριους πυλώνες μιας τέτοιας 
βιώσιμης οικονομίας· επισημαίνει ότι 
σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να 
αποσαφηνιστεί ο λόγος για τον οποίο 
απαιτείται πολιτική δράση στον τομέα 
της προστασίας του κλίματος, και αυτός 
ο λόγος είναι  η επίτευξη υψηλότερου 
βιοτικού επιπέδου για περισσότερους 
ανθρώπους με παράλληλη εξασφάλιση 
πόρων και δυνατοτήτων ανάπτυξης και 
για τις μελλοντικές γενιές·
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Or. en

Τροπολογία 82
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 12 δ (νέα)

Τροπολογία

12 δ. επαναλαμβάνει ότι οι προκλήσεις 
της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μεμονωμένα, αλλά 
πάντα στο πλαίσιο μιας βιώσιμης 
ανάπτυξης, μιας βιομηχανικής πολιτικής 
και μιας πολιτικής σε θέματα φυσικών 
πόρων· τονίζει επ΄ αυτού πόσο ζωτικό 
είναι να εξηγήσουμε τις κλιματικές 
πολιτικές στους πολίτες και να 
επιτύχουμε μια αλλαγή στο βαθμό 
συνειδητοποίησης· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 
πρωτοβουλίες από τη βάση προς τα 
πάνω, π.χ. στο πεδίο της ενεργειακή 
απόδοσης, δεδομένου ότι αυτές είναι ένα 
σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση 
της αποδοχής από τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 83
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 12 ε (νέα)

Τροπολογία

12 ε. επαναλαμβάνει ότι, με οποιαδήποτε 
νομικώς δεσμευτική συμφωνία για 
θέματα κλιματικής αλλαγής, κεντρικό 
ρόλο θα έχει ένα αυστηρό σύστημα 
εφαρμογής και ελέγχου της εφαρμογής, 
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ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι χώρες 
που συμμετέχουν στη Συμφωνία για την 
Κλιματική Αλλαγή εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους, λαμβάνουν βοήθεια 
όποτε χρειαστεί και λογοδοτούν για τυχόν 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 84
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 12 στ (νέα)

Τροπολογία

12 στ. εκτιμά πως η διεργασία της 
UNFCCC πρέπει να γίνει πιο αποδοτική 
και αποτελεσματική, ώστε να απηχεί 
πιστότερα τις μεταβαλλόμενες συνθήκες·  
εκτιμά σε αυτό το πλαίσιο ότι ο κανόνας 
της συναίνεσης θα πρέπει να καταργηθεί, 
ώστε να αποφεύγουμε αποτελέσματα 
βασισμένα στον χαμηλότερο κοινό 
παρονομαστή·

Or. en

Τροπολογία 85
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 12 ζ (νέα)

Τροπολογία

12 ζ. συμμερίζεται την άποψη ότι, αντί 
της ετήσιας εναλλαγής, η Προεδρία της 
Διάσκεψης θα μπορούσε είτε να 
αναλαμβάνεται από κοινού από 
περισσότερες της μιας χώρες για 
περισσότερα του ενός έτη, είτε να 
αναλαμβάνεται από μια χώρα για μια 
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διετία, ώστε να εξασφαλίζεται μια πιο 
συνεκτική προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 86
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Παράγραφος 12 η (νέα)

Τροπολογία

12 η. Με σκοπό μια αισιόδοξη εξέλιξη 
στη ΜΟΡ25 /  στις διαπραγματεύσεις του 
Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, καλεί όλα 
τα Μέρη να προσπαθήσουν να διδαχθούν 
από αυτή την επιτυχημένη διεθνή 
συμφωνία· καλεί σε σχέση με αυτό τα 
Μέρη να προσπαθήσουν ειδικότερα να 
μελετήσουν τους μηχανισμούς 
ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων του 
Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, τη 
διαφορετική αντίληψη περί ευθυνών, 
καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου 
εφαρμογή, επιβολής κυρώσεων και 
χρηματοδότησης, ως ένα παράδειγμα που 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στο 
πλαίσιο της UNFCCC·

Or. en

Τροπολογία 87
Anna Rosbach

Παράγραφος 13

Τροπολογία

13. εκτιμά ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ 
διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στις 
διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του 
κλίματος και θεωρεί, κατά συνέπεια, 

13. εκτιμά ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα 
πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο
ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την 
αλλαγή του κλίματος και θεωρεί, κατά 
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απαράδεκτο το γεγονός ότι βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 
κατόρθωσαν να παραστούν σε 
συντονιστικές συσκέψεις της ΕΕ σε 
προηγούμενες Διασκέψεις των 
Συμβαλλομένων Μερών· αναμένει, 
τουλάχιστον, ότι θα επιτραπεί στον 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραστεί 
στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ 
στη Βαρσοβία·

συνέπεια, απαράδεκτο το γεγονός ότι 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
δεν κατόρθωσαν να παραστούν σε 
συντονιστικές συσκέψεις της ΕΕ σε 
προηγούμενες Διασκέψεις των 
Συμβαλλομένων Μερών· αναμένει, 
τουλάχιστον, ότι θα επιτραπεί στον 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραστεί 
στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ
στη Βαρσοβία·

Or. en


