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Τροπολογία 1Jo Leinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη το προοίμιο 
της συνθήκης του ΠΟΕ και το άρθρο ΧΧ β 
και η της συμφωνίας GATT, ότι το διεθνές 
εμπόριο δεν πρέπει να συντελεί στην 
καταχρηστική εκμετάλλευση φυσικών 
πόρων, και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν την αρχή της 
συλλογικής προτίμησης στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, ιδίως ενόψει βιώσιμων, φιλικών 
προς το κλίμα και συμβατών με τους 
κανόνες δεοντολογίας προϊόντων·

1. τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη το προοίμιο 
της συνθήκης του ΠΟΕ και το άρθρο ΧΧ 
β, δ και η της συμφωνίας GATT, ότι το 
διεθνές εμπόριο δεν πρέπει να συντελεί 
στην καταχρηστική εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων, και καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αρχή 
της συλλογικής προτίμησης στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ, ιδίως ενόψει βιώσιμων, φιλικών
προς το κλίμα και συμβατών με τους 
κανόνες δεοντολογίας προϊόντων·

Or.en

Τροπολογία 2
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα μέλη του ΠΟΕ δεν κατάφεραν να
εξεύρουν τρόπο για να ενσωματώσουν τη 
συνθήκη αυτή στο σύστημα των 
θεσμικών οργάνων των ΗΕ και των
κανόνων που διέπουν την περιβαλλοντική 
προστασία, όπου συμπεριλαμβάνεται και 
η κλιματική αλλαγή, όπως επίσης και η
κοινωνική δικαιοσύνη και ο σεβασμός 
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
επιμένει ότι οι υποχρεώσεις και οι στόχοι 
στο πλαίσιο των πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η 
σύμβαση πλαίσιο των ΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή και τα άλλα θεσμικά 
όργανα των ΗΕ (FAO, ΔΟΕ, ΔΝΟ)
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πρέπει να αποκτήσουν προβάδισμα έναντι 
της συσταλτικής ερμηνείας των κανόνων 
εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 3
Jo Leinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. δεδομένου ότι έχουν παρέλθει πάνω 
από 15 χρόνια από την υπουργική 
απόφαση που ελήφθη στο Μαρακές στις 
15 Απριλίου 1994, στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
για το εμπόριο και το περιβάλλον, καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει, το αργότερο 
μέχρι τα μέσα του 2011, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με το κατά πόσον η Επιτροπή Εμπορίου 
και Περιβάλλοντος του ΠΟΕ εκπλήρωσε 
την αποστολή που ορίζεται στην 
απόφαση αυτή και τα συμπεράσματά της 
όσον αφορά το τι είναι ακόμη απαραίτητο 
να γίνει, ιδίως στο πλαίσιο του ευρέος 
διαλόγου για τον περιορισμό και την 
προσαρμογή των κλιματικών αλλαγών
και τον ΠΟΕ·

Or.en

Τροπολογία 4
Bairbre de Brún, Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του 
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ΠΟΕ και διμερών εμπορικών συμφωνιών, 
να ζητήσουν επίμονα να μην θέτει σε 
κίνδυνο η ελευθέρωση του εμπορίου, ιδίως 
στην περίπτωση φυσικών πρώτων υλών, τη 
βιώσιμη διαχείριση των πόρων και να 
αποτελέσουν τόσο οι στόχοι για το κλίμα 
όσο και για την προστασία των ειδών 
αναπόσπαστο τμήμα των συμφωνιών· 
ζητεί, προς το σκοπό αυτό, από την 
Επιτροπή να ασκήσει πίεση στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ για μια κοινή συνάντηση 
Υπουργών Εμπορίου και Περιβάλλοντος 
ήδη πριν από τη διάσκεψη των 
συμβαλλομένων μερών της σύμβασης 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) (COP) 
που θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ το 
2011·

ΠΟΕ και διμερών εμπορικών συμφωνιών, 
να ζητήσουν επίμονα να μην θέτει σε 
κίνδυνο η ελευθέρωση του εμπορίου, ιδίως 
στην περίπτωση φυσικών πρώτων υλών, τη 
βιώσιμη διαχείριση των πόρων και να 
αποτελέσουν τόσο οι στόχοι για το κλίμα 
όσο και για την προστασία των ειδών 
αναπόσπαστο τμήμα των συμφωνιών· 
ζητεί, προς το σκοπό αυτό, από την 
Επιτροπή να ασκήσει πίεση στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ για μια κοινή συνάντηση 
Υπουργών Εμπορίου και Περιβάλλοντος 
ήδη πριν από τη διάσκεψη των 
συμβαλλομένων μερών της σύμβασης 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) (COP) 
που θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ το 
2011· υπενθυμίζει ότι η UNFCCC
αποτελεί ένα φόρουμ για την επίτευξη 
διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Or.en

Τροπολογία 5
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a.επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη 
συνοχής μεταξύ των κλιματικών στόχων 
και των στόχων όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και των 
συνθηκών εμπορίου προκειμένου να 
διασφαλιστεί, επί παραδείγματι, η 
αποτελεσματικότητα των προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση της αποδάσωσης·

Or.en
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Τροπολογία 6
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η ΕΕ, ως ο 
μεγαλύτερος διεθνής εμπορικός 
συνασπισμός, μπορεί να καθορίσει 
πρότυπα παγκοσμίως, και υποστηρίζει την 
ανάπτυξη και διάδοση συστημάτων 
ταυτοποίησης και σήμανσης που 
λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά και
οικολογικά κριτήρια· επισημαίνει το 
επιτυχές έργο διεθνών ΜΚΕ για τη 
δημιουργία και προώθηση κατάλληλων 
ενδείξεων και πιστοποιητικών και 
τάσσεται ρητά υπέρ της ευρείας 
εφαρμογής τους·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η ΕΕ, ως ο 
μεγαλύτερος διεθνής εμπορικός 
συνασπισμός, μπορεί να καθορίσει 
πρότυπα παγκοσμίως, και υποστηρίζει την 
ανάπτυξη και διάδοση συστημάτων 
ταυτοποίησης και σήμανσης που 
λαμβάνουν υπόψη οικολογικά κριτήρια,
υποστηρίζοντας την ευρεία εφαρμογή 
τους·

Or.it

Τροπολογία 7
Κρίτων Αρσένης, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, Daciana Octavia 
Sârbu, Nessa Childers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. χαιρετίζει την καθιέρωση στις 
αξιολογήσεις των επιπτώσεων που έχουν 
στην αειφορία (ΑΕΑ) οι εμπορικές
συμφωνίες, της διάστασης σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή· ωστόσο, επισημαίνει 
το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
όπως στην ευρωμεσογειακή συμφωνία
ελεύθερου εμπορίου, η ΑΕΑ δείχνει ότι η
συμφωνία θα έχει αρνητικές κλιματικές 
επιπτώσεις οι οποίες δεν 
αντιμετωπίστηκαν πριν από τη σύναψή 
της· πιστεύει ότι οι εμπορικές συμφωνίες 
επ' ουδενί πρέπει να υπονομεύουν τις 
πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες·
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Or. en

Τροπολογία 8
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
προχωρήσει δίνοντας το καλό παράδειγμα 
και να περιορίσει τα εμπόδια, όπως είναι 
οι δασμοί και οι εισφορές, στο εμπόριο με 
"πράσινες" τεχνολογίες καθώς και στα
φιλικά προς το περιβάλλον και το κλίμα 
προϊόντα, καθώς επίσης να προωθεί τα 
επονομαζόμενα περιβαλλοντικά αγαθά 
και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες με 
βάση το σχέδιο δράσης του Μπαλί και του 
"Πράσινου" Ταμείου για το Κλίμα της 
Κοπεγχάγης·

5. υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
προχωρήσει δίνοντας το καλό παράδειγμα
προωθώντας την ανάπτυξη και την
εκτενέστερη εφαρμογή των "πράσινων"
τεχνολογιών καθώς και των φιλικών προς 
το περιβάλλον και το κλίμα προϊόντων και
στηρίζοντας την ευρύτερη χρήση των 
διαπραγματεύσιμων εμπορευμάτων και 
των περιβαλλοντικών υπηρεσιών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, με βάση το 
σχέδιο δράσης του Μπαλί και του 
"Πράσινου" Ταμείου για το Κλίμα της 
Κοπεγχάγης·

Or.en

Τροπολογία 9
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
προχωρήσει δίνοντας το καλό παράδειγμα 
και να περιορίσει τα εμπόδια, όπως είναι οι 
δασμοί και οι εισφορές, στο εμπόριο με 
"πράσινες" τεχνολογίες καθώς και στα 
φιλικά προς το περιβάλλον και το κλίμα 
προϊόντα, καθώς επίσης να προωθεί τα 
επονομαζόμενα περιβαλλοντικά αγαθά και 
τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες με βάση το 
σχέδιο δράσης του Μπαλί και του 
"Πράσινου" Ταμείου για το Κλίμα της 

5. υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
προχωρήσει δίνοντας το καλό παράδειγμα 
και να περιορίσει τα εμπόδια, όπως είναι οι 
δασμοί και οι εισφορές, στο εμπόριο με 
οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογίες 
καθώς και στα φιλικά προς το περιβάλλον 
και το κλίμα προϊόντα, καθώς επίσης να 
προωθεί τα επονομαζόμενα 
περιβαλλοντικά αγαθά και τις 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες με βάση το 
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Κοπεγχάγης· σχέδιο δράσης του Μπαλί και του 
"Πράσινου" Ταμείου για το Κλίμα της 
Κοπεγχάγης·

Or.en

Τροπολογία 10
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. καλεί την ΕΕ να διαπραγματευτεί, στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ, την καθιέρωση φόρου 
διοξειδίου του άνθρακος στις εισαγωγές 
από τρίτες χώρες, σε περίπτωση που 
αυτές δεν συμβάλλουν ενεργά στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
θεσπίζοντας δεσμευτικούς στόχους 
μείωσης παρεμφερείς με αυτούς που 
ισχύουν στην ΕΕ και με βάση την αρχή 
της «κοινής και μη διαφοροποιούμενης 
ευθύνης»·

Or.it

Τροπολογία 11
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του 
κλίματος και υποστηρίζει ρητά το στόχο 
της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 
30% στην ΕΕ έως το 2020, και μάλιστα 
ανεξάρτητα από διεθνείς 
διαπραγματεύσεις, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 

διαγράφεται
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κατά 85% έως το 2050·

Or.en

Τροπολογία 12
Elisabetta Gardini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30% 
στην ΕΕ έως το 2020, και μάλιστα 
ανεξάρτητα από διεθνείς 
διαπραγματεύσεις, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 
85% έως το 2050·

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30% 
στην ΕΕ έως το 2020, μόνο εφόσον 
επιτευχθεί συνολική συμφωνία στην 
Κανκούν που θα καθορίζει κοινούς 
στόχους και/ή ισοδύναμους με αυτούς της 
Ένωσης, καθώς και τον μακροπρόθεσμο
στόχο της ΕΕ για τη μείωση του CO2 και 
άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
τουλάχιστον κατά 85% έως το 2050·

Or.it

Τροπολογία 13
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30%
στην ΕΕ έως το 2020, και μάλιστα 
ανεξάρτητα από διεθνείς 
διαπραγματεύσεις, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη
μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 
κατά 85% έως το 2050·

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20%
στην ΕΕ έως το 2020· επισημαίνει ότι η 
συνεπακόλουθη μείωση των εκπομπών
CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην ΕΕ έως το 2020,
πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την 
προϋπόθεση ότι θα ληφθούν ανάλογα 
μέτρα μείωσης και από τις άλλες 
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εκβιομηχανισμένες και αναδυόμενες 
χώρες·

Or.it

Τροπολογία 14
Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30% 
στην ΕΕ έως το 2020, και μάλιστα 
ανεξάρτητα από διεθνείς 
διαπραγματεύσεις, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 
85% έως το 2050·

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 
τουλάχιστον 30% στην ΕΕ έως το 2020, 
και μάλιστα ανεξάρτητα από διεθνείς 
διαπραγματεύσεις, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 
85-95% έως το 2050·

Or.en

Τροπολογία 15
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30%
στην ΕΕ έως το 2020, και μάλιστα 
ανεξάρτητα από διεθνείς 
διαπραγματεύσεις, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20%
στην ΕΕ έως το 2020, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για την 
περαιτέρω μείωση του CO2 και άλλων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2050·



AM\830141EL.doc 11/21 PE448.806v01-00

EL

κατά 85% έως το 2050·

Or.it

Τροπολογία 16
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30%
στην ΕΕ έως το 2020, και μάλιστα 
ανεξάρτητα από διεθνείς 
διαπραγματεύσεις, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 
85% έως το 2050·

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20%
στην ΕΕ έως το 2020, και μάλιστα 
ανεξάρτητα από διεθνείς 
διαπραγματεύσεις, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 
80% έως το 2050·

Or.en

Τροπολογία 17
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30%
στην ΕΕ έως το 2020, και μάλιστα 
ανεξάρτητα από διεθνείς 
διαπραγματεύσεις, καθώς και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 
κατά 85% έως το 2050·

6. ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική 
συμφωνία για την προστασία του κλίματος 
και υποστηρίζει ρητά το στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20%
στην ΕΕ έως το 2020·
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Or.it

Τροπολογία 18
Jo Leinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υποστηρίζει έντονα την άποψη ότι,
λόγω της συνεχιζόμενης απουσίας μιας 
νομικά δεσμευτικής συνολικής 
συμφωνίας που θα αντικαταστήσει το 
πρωτόκολλο του Κιότο, το μοναδικό 
αξιόπιστο συμβατό με τον ΠΟΕ μέσο που
διαθέτει η ΕΕ για τη σταδιακή εξάλειψη 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
είναι η επιβολή μακροχρόνιας 
απαγόρευσης εκπομπών από τη χρήση
ορυκτών καυσίμων εντός της ΕΕ· κατά 
συνέπεια, καλεί την Επιτροπή, εφόσον δεν
υπάρχει τέτοιου είδους συνολική 
συμφωνία , να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια Λευκή 
Βίβλο που θα καθορίζει το σύνολο των 
νομοθετικών και άλλων σχετικών 
μέτρων, σε συνδυασμό με δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την έγκρισή 
τους, που είναι απαραίτητα για την 
καθιέρωση ευρείας εμβέλειας 
απαγόρευσης σε σχέση με τους στόχους 
για τη στρατηγική του 2050, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στη συνολική 
επέκταση προς την κατεύθυνση των 
ανανεώσιμων πηγών ενεργείας·

Or.en

Τροπολογία 19
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
αλληλεγγύης μεταξύ βιομηχανικών και 
αναπτυσσομένων χωρών. Ζητεί για το 
λόγο αυτό να διαμορφώσουν από κοινού οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας και οι 
βιομηχανικές χώρες συνολικό σχέδιο για 
τη φορολόγηση της ενέργειας και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
προκειμένου, αφενός, να προληφθεί η 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (διαρροή 
άνθρακα) και, αφετέρου, να 
εξασφαλισθούν χρηματοδοτικά μέσα για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
ή την προσαρμογή στην αλλαγή αυτή του 
κλίματος·

7. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
αλληλεγγύης μεταξύ βιομηχανικών και 
αναπτυσσομένων χωρών. Ζητεί για το 
λόγο αυτό να διαμορφώσουν από κοινού οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας και οι 
βιομηχανικές χώρες συνολικό σχέδιο για 
τη φορολόγηση της ενέργειας και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
προκειμένου, αφενός, να προληφθεί η 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (διαρροή 
άνθρακα) και, αφετέρου, να 
εξασφαλισθούν χρηματοδοτικά μέσα για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
και τον περιορισμό των επιπτώσεών της 
και την προσαρμογή σε αυτές·

Or.ro

Τροπολογία 20
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
αλληλεγγύης μεταξύ βιομηχανικών και 
αναπτυσσομένων χωρών. Ζητεί για το 
λόγο αυτό να διαμορφώσουν από κοινού οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας και οι 
βιομηχανικές χώρες συνολικό σχέδιο για 
τη φορολόγηση της ενέργειας και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
προκειμένου, αφενός, να προληφθεί η 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (διαρροή 
άνθρακα) και, αφετέρου, να 
εξασφαλισθούν χρηματοδοτικά μέσα για 

7. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
αλληλεγγύης μεταξύ βιομηχανικών και 
αναπτυσσομένων χωρών και ενδεχομένως 
στη στενότερη συνεργασία μεταξύ ΗΕ, 
ΠΟΕ και των άλλων θεσμικών οργάνων 
του Bretton Woods. Ζητεί για το λόγο 
αυτό να διαμορφώσουν από κοινού οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας και οι 
βιομηχανικές χώρες συνολικό σχέδιο για 
τη φορολόγηση της ενέργειας και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
προκειμένου, αφενός, να προληφθεί η 



PE448.806v01-00 14/21 AM\830141EL.doc

EL

την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
ή την προσαρμογή στην αλλαγή αυτή του 
κλίματος·

μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (διαρροή 
άνθρακα) και, αφετέρου, να 
εξασφαλισθούν χρηματοδοτικά μέσα για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
ή την προσαρμογή στην αλλαγή αυτή του 
κλίματος·

Or.en

Τροπολογία 21
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
αλληλεγγύης μεταξύ βιομηχανικών και 
αναπτυσσομένων χωρών. Ζητεί για το 
λόγο αυτό να διαμορφώσουν από κοινού οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας και οι 
βιομηχανικές χώρες συνολικό σχέδιο για 
τη φορολόγηση της ενέργειας και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
προκειμένου, αφενός, να προληφθεί η 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (διαρροή 
άνθρακα) και, αφετέρου, να 
εξασφαλισθούν χρηματοδοτικά μέσα για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
ή την προσαρμογή στην αλλαγή αυτή του 
κλίματος·

7. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
αλληλεγγύης μεταξύ βιομηχανικών και 
αναπτυσσομένων χωρών. Ζητεί για το 
λόγο αυτό να διαμορφώσουν από κοινού οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι χώρες 
αναδυόμενης οικονομίας και οι 
βιομηχανικές χώρες συνολικό σχέδιο για 
την εμπορία των εκπομπών και τη 
φορολόγηση της ενέργειας και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
προκειμένου, αφενός, να προληφθεί η 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (διαρροή 
άνθρακα) και, αφετέρου, να 
εξασφαλισθούν χρηματοδοτικά μέσα για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
ή την προσαρμογή στην αλλαγή αυτή του 
κλίματος·

Or.en

Τροπολογία 22
Jo Leinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. πιστεύει ότι οι μεμονωμένες δράσεις 
οι οποίες, σύμφωνα με τη διατύπωση που 
περιέχεται στην απόφαση του Συμβουλίου 
Εμπορικών Διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ 
για το εμπόριο και το περιβάλλον της 
15ης Δεκεμβρίου 1993, επηρεάζουν «τη 
σχέση μεταξύ εμπορικών και 
περιβαλλοντικών μέτρων, με σκοπό την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης» 
(όπως οι τελωνειακές φορολογικές 
ρυθμίσεις και οι αντι-οικο- ντάμπινγκ 
δασμοί) και μπορούν να είναι συμβατοί με 
τους κανόνες και τις αρχές του ΠΟΕ,
λόγω της ισχύουσας νομολογίας του ΠΟΕ 
στον τομέα αυτό, εάν συμπεριληφθούν 
υπό την αιγίδα μιας νομικά δεσμευτικής 
γενικής συνθήκης στο πλαίσιο της
UNFCCC και, κατά συνέπεια, καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει πριν από την COP 
17 στη Νότια Αφρική, ανακοίνωση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόβλεψη ενός 
τέτοιου συστήματος σε οιαδήποτε 
συμφωνία μετά το Κιότο·

Or.en

Τροπολογία 23
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. αναγνωρίζει ότι οι κανόνες του ΠΟΕ 
δεν είναι ασύμβατοι με τα τελωνειακά
μέτρα για την ουδετεροποίηση της 
επίδρασης των εγχώριων πολιτικών που 
ενσωματώνουν την τιμή των εξωτερικών 
περιβαλλοντικών παραγόντων στα 
προϊόντα, στον βαθμό που οι 
προσαρμογές αυτές δεν εισάγουν 
διακρίσεις·
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Or.en

Τροπολογία 24
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. εκφράζει την υποστήριξή του στις 
τελωνειακές φορολογικές ρυθμίσεις ως 
τρόπο μεταστροφής σε μια οικονομία με 
περιορισμένη χρήση άνθρακα· δηλώνει 
κατηγορηματικά ότι οι τελωνειακές 
φορολογικές ρυθμίσεις δεν πρέπει να 
λειτουργήσουν ως μέσο προστατευτισμού 
αλλά ως μέσο μείωσης των εκπομπών· 
πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει
ένα τμήμα των εν δυνάμει εσόδων με
σκοπό την εκπλήρωση των
δημοσιονομικών υποχρεώσεών της στο 
πλαίσιο της UNFCCC· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν μέτρα προς την 
κατεύθυνση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 25
Κρίτων Αρσένης, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη μιας νομικά 
δεσμευτικής συμφωνίας για τη μείωση 
των εκπομπών που προέρχονται από τη 
ναυτιλία, στο πλαίσιο του ΙΜΟ·
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Or. en

Τροπολογία 26
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. επισημαίνει ότι η αύξηση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος που 
οφείλονται στις μεταφορές και το διεθνές 
εμπόριο υπονομεύει τη στρατηγική της 
ΕΕ για την κλιματική αλλαγή· 
επισημαίνει ότι σειρά μελετών απέδειξαν 
ότι η παραγωγή και τροφοδοσία 
προϊόντων εντός της Ευρώπης
χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε 
σχέση με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες· 
πιστεύει ότι αυτό συνηγορεί υπέρ της 
μετακίνησης προς την κατεύθυνση της 
απομάκρυνσης από μια αναπτυξιακή 
στρατηγική με βάση τις εξαγωγές προς 
μια ενδογενή ανάπτυξη με βάση τη
διαφοροποιημένη και την τοπική 
παραγωγή και κατανάλωση στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει ότι
μια τέτοιου είδους στρατηγική θα έχει
θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση τόσο 
στην ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες·

Or.it

Τροπολογία 27
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αντιτίθεται στην επιδότηση των στερεών 9. αντιτίθεται στην επιδότηση των στερεών 
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καυσίμων και ζητεί να ενισχυθεί η 
προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και 
η έρευνα και ανάπτυξη αποκεντρωμένων 
πηγών ενέργειας ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

καυσίμων και ζητεί να ενισχυθεί η 
προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και 
η έρευνα και ανάπτυξη αποκεντρωμένων 
πηγών ενέργειας ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· στο πλαίσιο αυτό 
υπενθυμίζει τη συμφωνία G20 για τη 
σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων 
στα ορυκτά καύσιμα και καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική με σκοπό την 
εφαρμογή της, με σαφή 
χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς 
αντιστάθμισης όπου αυτό κρίνεται 
σκόπιμο·

Or.en

Τροπολογία 28
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αντιτίθεται στην επιδότηση των στερεών 
καυσίμων και ζητεί να ενισχυθεί η 
προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και 
η έρευνα και ανάπτυξη αποκεντρωμένων 
πηγών ενέργειας ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

9. αντιτίθεται στην επιδότηση των στερεών 
καυσίμων και ζητεί να αυξηθούν οι 
προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και 
της ανάπτυξης να ενισχυθεί η προώθηση 
φιλοπεριβαλλοντικών από οικονομικής 
και κοινωνικής σκοπιάς ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας καθώς και η έρευνα και 
ανάπτυξη αποκεντρωμένων πηγών 
ενέργειας ιδίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες·

Or.en

Τροπολογία 29
Oreste Rossi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αντιτίθεται στην επιδότηση των στερεών 
καυσίμων και ζητεί να ενισχυθεί η 
προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και 
η έρευνα και ανάπτυξη αποκεντρωμένων 
πηγών ενέργειας ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

9. αντιτίθεται στην επιδότηση των στερεών 
καυσίμων και ζητεί να ενισχυθεί η 
προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και 
η έρευνα και ανάπτυξη αποκεντρωμένων 
πηγών ενέργειας·

Or.it

Τροπολογία 30
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 – εδάφιο i (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

i. η προώθηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας πρέπει να επιταχυνθεί σε κάθε 
περίπτωση όπου οι κυβερνήσεις των 
κρατών μελών υιοθετούν συνεκτική 
πολιτική και θεσπίζουν δεσμευτικό 
νομικό πλαίσιο που, μακροπρόθεσμα,
διευκολύνει την έγκριση, ενός 
κλιμακωτού προγράμματος ενισχύσεων 
που συμβάλλει στο άνοιγμα της αγοράς
και τη δημιουργία ελάχιστων υποδομών, 
στοιχείο που έχει ζωτική σημασίας σε 
εποχή κρίσης και επιχειρηματικής 
αβεβαιότητας·

Or.es

Τροπολογία 31
Daciana Octavia Sârbu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι πρέπει να 10. υποστηρίζει ότι πρέπει να 
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διαμορφωθούν πραγματικά δεσμευτικά 
κριτήρια και πρότυπα βιωσιμότητας για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιομάζας 
που λαμβάνουν ιδίως υπόψη την έκλυση 
αερίων του θερμοκηπίου με την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης της γης· υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην 
επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού 
έναντι της παραγωγής βιοκαυσίμων.

διαμορφωθούν πραγματικά δεσμευτικά 
κριτήρια και πρότυπα βιωσιμότητας για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιομάζας 
που λαμβάνουν ιδίως υπόψη την έκλυση 
αερίων του θερμοκηπίου με την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης της γης· υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην 
επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού 
έναντι της παραγωγής βιοκαυσίμων, και 
ότι οι επιδοτήσεις στα βιοκαύσιμα 
ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην επισιτιστική ασφάλεια που πλήττει 
δυσανάλογα τα άτομα χαμηλών 
εισοδημάτων·

Or.en

Τροπολογία 32
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι πρέπει να 
διαμορφωθούν πραγματικά δεσμευτικά 
κριτήρια και πρότυπα βιωσιμότητας για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιομάζας 
που λαμβάνουν ιδίως υπόψη την έκλυση 
αερίων του θερμοκηπίου με την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης της γης· υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην 
επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού 
έναντι της παραγωγής βιοκαυσίμων.

10. υποστηρίζει ότι πρέπει να 
διαμορφωθούν πραγματικά δεσμευτικά 
κριτήρια και πρότυπα βιωσιμότητας για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιομάζας 
που λαμβάνουν ιδίως υπόψη την έκλυση 
αερίων του θερμοκηπίου με την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης της γης· υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην 
επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού 
έναντι της παραγωγής βιοκαυσίμων και ότι 
η βιωσιμότητα της πολιτικής και 
πρακτικής όσον αφορά τη χρήση γης 
πρέπει να αντιμετωπιστεί κατεπειγόντως
με μια πιο ολιστική προσέγγιση·

Or.en



AM\830141EL.doc 21/21 PE448.806v01-00

EL

Τροπολογία 33
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι πρέπει να 
διαμορφωθούν πραγματικά δεσμευτικά 
κριτήρια και πρότυπα βιωσιμότητας για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιομάζας 
που λαμβάνουν ιδίως υπόψη την έκλυση 
αερίων του θερμοκηπίου με την έμμεση 
αλλαγή της χρήσης της γης· υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην 
επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού 
έναντι της παραγωγής βιοκαυσίμων.

10. υποστηρίζει ότι πρέπει να 
διαμορφωθούν πραγματικά δεσμευτικά 
κριτήρια και πρότυπα βιωσιμότητας για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιομάζας 
που λαμβάνουν υπόψη την έκλυση αερίων 
του θερμοκηπίου και σωματιδίων με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης και το 
σύνολο του κύκλου παραγωγής· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να δίδεται 
προτεραιότητα στην επισιτιστική ασφάλεια 
του πληθυσμού έναντι της παραγωγής 
βιοκαυσίμων.

Or.en


