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Τροπολογία 121
Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. πιστεύει ότι, σύμφωνα με την 
Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή ( IPCC) και τον στόχο 
της ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο 
στις εργασίες για το κλίμα, η ΕΕ θα 
πρέπει να μειώσει τις εκπομπές της κατά 
40%;

Or. sv

Τροπολογία 122
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία 
για το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει 
ότι ακόμα και με μια πορεία μείωσης που 
θα ανέρχεται σε 30% το 2020, σε 55% το 
2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το 
2050, η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι 
υπεύθυνη για περίπου διπλάσια ποσότητα 
σε σχέση με το κατά κεφαλήν μερίδιό της 
επί του παγκόσμιου προϋπολογισμού 
άνθρακα που είναι συμβατός με τον 
στόχο των 2°C, και ότι η καθυστέρηση 
της μείωσης των εκπομπών αυξάνει 
σημαντικά το σωρευτικό μερίδιο·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 123
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία 
για το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει 
ότι ακόμα και με μια πορεία μείωσης που 
θα ανέρχεται σε 30% το 2020, σε 55% το 
2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το 
2050, η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι 
υπεύθυνη για περίπου διπλάσια ποσότητα 
σε σχέση με το κατά κεφαλήν μερίδιό της 
επί του παγκόσμιου προϋπολογισμού 
άνθρακα που είναι συμβατός με τον 
στόχο των 2°C, και ότι η καθυστέρηση 
της μείωσης των εκπομπών αυξάνει 
σημαντικά το σωρευτικό μερίδιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για 
το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι 
ακόμα και με μια πορεία μείωσης που θα 
ανέρχεται σε 30% το 2020, σε 55% το 
2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το
2050, η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι 
υπεύθυνη για περίπου διπλάσια ποσότητα 
σε σχέση με το κατά κεφαλήν μερίδιό της 
επί του παγκόσμιου προϋπολογισμού 
άνθρακα που είναι συμβατός με τον στόχο 

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για 
το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι 
ακόμα και με την επίτευξη των στόχων 
του 2050, η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι 
υπεύθυνη για περίπου διπλάσια ποσότητα 
σε σχέση με το κατά κεφαλήν μερίδιό της 
επί του παγκόσμιου προϋπολογισμού 
άνθρακα που είναι συμβατός με τον στόχο 
των 2°C, και ότι η καθυστέρηση της 
μείωσης των εκπομπών αυξάνει σημαντικά 
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των 2°C, και ότι η καθυστέρηση της 
μείωσης των εκπομπών αυξάνει σημαντικά 
το σωρευτικό μερίδιο·

το σωρευτικό μερίδιο·

Or. en

Τροπολογία 125
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για 
το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι 
ακόμα και με μια πορεία μείωσης που θα 
ανέρχεται σε 30% το 2020, σε 55% το 
2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το 2050, 
η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη 
για περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση 
με το κατά κεφαλήν μερίδιό της επί του 
παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα που 
είναι συμβατός με τον στόχο των 2°C, και 
ότι η καθυστέρηση της μείωσης των 
εκπομπών αυξάνει σημαντικά το 
σωρευτικό μερίδιο·

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για 
το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι 
ακόμα και με μια πορεία μείωσης των 
αερίων του θερμοκηπίου που θα ανέρχεται 
σε 30% το 2020, σε 55% το 2030, σε 75% 
το 2040 και σε 90% το 2050, σε σύγκριση 
με τα επίπεδα εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά το 1990,η ΕΕ θα 
εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για 
περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το 
κατά κεφαλήν μερίδιό της επί του 
παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα που 
είναι συμβατός με τον στόχο των 2°C, και 
ότι η καθυστέρηση της μείωσης των 
εκπομπών αυξάνει σημαντικά το 
σωρευτικό μερίδιο·

Or. ro

Τροπολογία 126
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Sergio Berlato, Paolo Bartolozzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για 

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για 
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το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι 
ακόμα και με μια πορεία μείωσης που θα 
ανέρχεται σε 30% το 2020, σε 55% το 
2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το 2050, 
η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη 
για περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση 
με το κατά κεφαλήν μερίδιό της επί του 
παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα 
που είναι συμβατός με τον στόχο των 
2°C, και ότι η καθυστέρηση της μείωσης 
των εκπομπών αυξάνει σημαντικά το 
σωρευτικό μερίδιο·

το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι 
ακόμα και με μια πορεία μείωσης που θα 
ανέρχεται σε 30% το 2020, σε 55% το 
2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το 2050, 
η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη 
για περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση 
με το κατά κεφαλήν μερίδιό της σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, το κατά 
κεφαλήν μερίδιο της ΕΕ πρέπει να 
εκτιμάται σε σχέση με κατά κεφαλήν 
μερίδια σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 127
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για 
το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι 
ακόμα και με μια πορεία μείωσης που θα 
ανέρχεται σε 30% το 2020, σε 55% το 
2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το 2050, 
η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη 
για περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση 
με το κατά κεφαλήν μερίδιό της επί του 
παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα που 
είναι συμβατός με τον στόχο των 2°C, και 
ότι η καθυστέρηση της μείωσης των 
εκπομπών αυξάνει σημαντικά το 
σωρευτικό μερίδιο·

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για 
το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι 
ακόμα και αν η διεθνής κοινότητα 
εγκρίνει μια πορεία μείωσης που θα 
ανέρχεται σε 30% το 2020, σε 55% το 
2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το 2050
και επιτύχει τον στόχο αυτό, η ΕΕ θα 
εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για 
περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το 
κατά κεφαλήν μερίδιό της επί του 
παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα που 
είναι συμβατός με τον στόχο των 2°C, και 
ότι η καθυστέρηση της μείωσης των 
εκπομπών αυξάνει σημαντικά το 
σωρευτικό μερίδιο·

Or. de
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Τροπολογία 128
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για 
το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι 
ακόμα και με μια πορεία μείωσης που θα 
ανέρχεται σε 30% το 2020, σε 55% το 
2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το 2050, 
η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη 
για περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση 
με το κατά κεφαλήν μερίδιό της επί του 
παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα που 
είναι συμβατός με τον στόχο των 2°C, και 
ότι η καθυστέρηση της μείωσης των 
εκπομπών αυξάνει σημαντικά το 
σωρευτικό μερίδιο·

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές 
εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για 
το κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι 
ακόμα και με μια πορεία μείωσης που θα 
ανέρχεται σε 30% το 2020, σε 55% το 
2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το 2050, 
η ΕΕ θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη 
για περίπου διπλάσια ποσότητα εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 
κατά κεφαλήν μερίδιό της επί του 
παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα που 
είναι συμβατός με τον στόχο των 2°C, και 
ότι η καθυστέρηση της μείωσης των 
εκπομπών αυξάνει σημαντικά το 
σωρευτικό μερίδιο·

Or. en

Τροπολογία 129
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini, 
Martin Callanan, Karl-Heinz Florenz, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Miroslav Ouzký

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, με αναλογία 
παγκόσμιων εκπομπών λίγο μεγαλύτερη 
από το 10%, δεν θα είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει αυτοτελώς την κλιματική 
αλλαγή.

Or. en
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Τροπολογία 130
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. επισημαίνει ότι το κόστος ευκαιρίας 
που συνεπάγεται η μη ανάληψη δράσης 
προς το παρόν υπερβαίνει τα επιπλέον 11 
δις ευρώ που απαιτούνται για τη 
μετάβαση σε στόχο μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
30% έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 131
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 
δράσης στον τομέα του κλίματος θα 
οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για την 
επίτευξη του στόχου για το 2050, εξαιτίας 
των εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και της 
βραδύτερης τεχνολογικής κατάρτισης·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 132
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 
δράσης στον τομέα του κλίματος θα 
οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για την 
επίτευξη του στόχου για το 2050, εξαιτίας 
των εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και της βραδύτερης 
τεχνολογικής κατάρτισης·

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 
δράσης στον τομέα του κλίματος σε 
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για την 
επίτευξη του στόχου για το 2050, εξαιτίας 
των εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και της βραδύτερης 
τεχνολογικής κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 133
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 
δράσης στον τομέα του κλίματος θα 
οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για την 
επίτευξη του στόχου για το 2050, εξαιτίας 
των εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και της βραδύτερης 
τεχνολογικής κατάρτισης·

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 
δράσης στον τομέα του κλίματος σε 
διεθνές επίπεδο θα οδηγήσει σε 
υψηλότερο κόστος για την επίτευξη του 
στόχου για το 2050, εξαιτίας των 
εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και της βραδύτερης 
τεχνολογικής κατάρτισης·

Or. fr

Τροπολογία 134
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 
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δράσης στον τομέα του κλίματος θα 
οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για την 
επίτευξη του στόχου για το 2050, εξαιτίας 
των εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και της βραδύτερης 
τεχνολογικής κατάρτισης·

δράσης στον τομέα του κλίματος θα 
οδηγήσει τόσο σε υψηλότερο κόστος για 
την επίτευξη του στόχου για το 2050, 
εξαιτίας των εγκαταλελειμμένων 
επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό 
υψηλής κατανάλωσης άνθρακα και της 
βραδύτερης τεχνολογικής κατάρτισης, όσο 
και στην απώλεια του καινοτόμου 
ηγετικού ρόλου της ΕΕ στον τομέα της 
έρευνας, της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και στον προσανατολισμό σε 
μια πιο πράσινη βιώσιμη οικονομία.·

Or. en

Τροπολογία 135
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 
δράσης στον τομέα του κλίματος θα 
οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για την 
επίτευξη του στόχου για το 2050, εξαιτίας 
των εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και της βραδύτερης 
τεχνολογικής κατάρτισης·

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 
δράσης στον τομέα του κλίματος θα 
οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για την 
επίτευξη του στόχου για το 2050, εξαιτίας 
των εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και της βραδύτερης 
τεχνολογικής κατάρτισης και στην 
απώλεια της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
στην παγκόσμια αγορά καθαρής 
ενέργειας που προβλέπεται να ανέλθει σε 
10 τρισεκατομμύρια ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 136
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 
δράσης στον τομέα του κλίματος θα 
οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για την 
επίτευξη του στόχου για το 2050, εξαιτίας 
των εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και της βραδύτερης 
τεχνολογικής κατάρτισης·

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης 
δράσης στον τομέα του κλίματος θα 
οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για την 
επίτευξη του στόχου για το 2050, εξαιτίας 
των εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε 
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα και της βραδύτερης 
τεχνολογικής κατάρτισης όπως 
τεκμηριώνεται από την Επιτροπή στο 
χάρτη πορείας για χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 137
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. επισημαίνει ότι πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές 
οικονομικές εκτιμήσεις σε διάφορα κράτη 
μέλη και διάφορους τομείς· αναγνωρίζει 
ότι ο υπερβολικός ρυθμός επιτάχυνσης 
για τη μείωση των εκπομπών θα είχε ως 
αποτέλεσμα την αποκλειστική χρήση 
τεχνολογιών οι οποίες μολονότι είναι 
αποδοτικότερες εξακολουθούν να 
απαιτούν υψηλή κατανάλωση άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 138
Peter Liese, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 a. επισημαίνει ότι, κατά το 2009, το 
ύψος των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ήταν ήδη κατά 17,3% χαμηλότερο 
από το αντίστοιχο επίπεδο του 1990, 
πράγμα που συνεπάγεται ότι ο στόχος του 
20% δεν σηματοδοτεί έντονα στους 
παράγοντες της αγοράς ότι πρέπει να 
επενδύουν σε τεχνολογίες χαμηλών και 
μηδενικών εκπομπών CO2·

Or. de

Τροπολογία 139
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. υπενθυμίζει ότι η έκθεση Stern είχε 
αποδείξει ότι είναι αποδοτικότερο από 
άποψη κόστους να επιτευχθούν οι 
περισσότερες μειώσεις εκπομπών κατά 
την έναρξη της περιόδου δεσμεύσεων·

Or. sv

Τροπολογία 140
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, το πλεόνασμα 
των δικαιωμάτων εκπομπών στο ETS θα 
αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 
δισεκατομμύρια αποταμιευμένα 

διαγράφεται
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δικαιώματα εκπομπών και 
αχρησιμοποίητα διεθνή πιστωτικά μόρια 
το 2020·

Or. it

Τροπολογία 141
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, το πλεόνασμα των 
δικαιωμάτων εκπομπών στο ETS θα
αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 
δισεκατομμύρια αποταμιευμένα
δικαιώματα εκπομπών και 
αχρησιμοποίητα διεθνή πιστωτικά μόρια 
το 2020·

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής του 2010, το 
πλεόνασμα των δικαιωμάτων εκπομπών 
στο ETS θα μπορούσε να ανέλθει σε 
περίπου 2,4 δισεκατομμύρια δικαιώματα 
εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 142
Salvatore Tatarella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, το πλεόνασμα των 
δικαιωμάτων εκπομπών στο ETS θα 
αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια 
αποταμιευμένα δικαιώματα εκπομπών και 
αχρησιμοποίητα διεθνή πιστωτικά μόρια το 
2020·

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, το πλεόνασμα των 
δικαιωμάτων εκπομπών στο ETS που 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
οικονομική κρίση θα μπορούσε να
αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια 
αποταμιευμένα δικαιώματα εκπομπών και 
αχρησιμοποίητα διεθνή πιστωτικά μόρια το 
2020·

Or. en
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Τροπολογία 143
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, το πλεόνασμα των 
δικαιωμάτων εκπομπών στο ETS θα 
αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια 
αποταμιευμένα δικαιώματα εκπομπών και 
αχρησιμοποίητα διεθνή πιστωτικά μόρια το 
2020·

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, το πλεόνασμα των 
δικαιωμάτων εκπομπών στο ETS  που 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
οικονομική κρίση θα αντιστοιχεί σε 
περίπου 2,4 δισεκατομμύρια 
αποταμιευμένα δικαιώματα εκπομπών και 
αχρησιμοποίητα διεθνή πιστωτικά μόρια το 
2020·

Or. en

Τροπολογία 144
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, το πλεόνασμα των 
δικαιωμάτων εκπομπών στο ETS θα 
αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια 
αποταμιευμένα δικαιώματα εκπομπών και 
αχρησιμοποίητα διεθνή πιστωτικά μόρια το 
2020·

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, το πλεόνασμα των 
δικαιωμάτων εκπομπών στο ETS θα 
αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια 
αποταμιευμένα δικαιώματα εκπομπών και 
αχρησιμοποίητα διεθνή πιστωτικά μόρια το 
2020· σημειώνει ότι το μέτρο που 
επιτρέπει την αποταμίευση κατέστησε 
δυνατή τη συγκράτηση της τιμής του 
άνθρακα·  εκτιμά ακόμη ότι έχει σημασία 
να υπάρχουν σταθεροί κανόνες για την 
ευρωπαϊκή αγορά εμπορίας εκπομπών, 
προκειμένου να δοθεί ώθηση στις 
επενδύσεις, και ότι θα ήταν ευπρόσδεκτη 
μια πρωτοβουλία της Επιτροπής για την 
κατοχύρωση ασφαλούς πρόσβασης στα 
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μητρώα και τη βελτίωση των ρυθμίσεων 
της αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 145
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. εκφράζει ανησυχίες ως προς το ότι η 
σημερινή έλλειψη φιλοδοξιών θα 
μπορούσε να συντελέσει σε χαμηλά 
επίπεδα επενδύσεων και σε σχετική 
αποτελμάτωση των ευρωπαϊκών 
οικονομιών σε σύγκριση με τις οικονομίες 
της Ασίας·

Or. en

Τροπολογία 146
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα και καταλήγει, ως εκ τούτου, ότι 
σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 
20%, το ETS θα διαδραματίσει πολύ 
περιορισμένο ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που 
καλύπτει·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 147
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα και καταλήγει, ως εκ τούτου, ότι 
σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 20%, 
το ETS θα διαδραματίσει πολύ 
περιορισμένο ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που 
καλύπτει·

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα και καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 
20%, ο ρόλος που θα διαδραματίσει το 
ETS πολύ περιορισμένο ρόλο στη μείωση 
των εκπομπών και την ανάπτυξη 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών στους 
κλάδους που καλύπτει δεν μπορεί να 
προβλεφθεί σαφώς λόγω της ευρείας 
κλίμακας που έχει καθοριστεί για την 
τιμή CO2·

Or. de

Τροπολογία 148
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα και ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που 
καλύπτει·

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται, μεταξύ 
άλλων, από τα μηνύματα που στέλνει η 
αγοραία τιμή του διοξειδίου του άνθρακα 
και, για το λόγο αυτό, η χαμηλή τιμή του 
άνθρακα διαδραματίζει μικρότερο ρόλο 
στη μείωση των εκπομπών και την 
ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
στους κλάδους που καλύπτει·

Or. en
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Τροπολογία 149
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα και καταλήγει, ως εκ τούτου, ότι 
σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 
20%, το ETS θα διαδραματίσει πολύ 
περιορισμένο ρόλο στη μείωση των
εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που 
καλύπτει·

9. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε 
καθαρότερα καύσιμα και ιδιωτικές
επενδύσεις στις πράσινες τεχνολογίες δεν 
εξαρτάται μόνο από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα, όπως έχει αποδειχθεί με τις 
πρόσφατες εμπειρίες σε τρίτες χώρες που 
δεν διαθέτουν μηχανισμό της αγοράς για 
δικαιώματα εμπορίας εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 150
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα και καταλήγει, ως εκ τούτου, ότι 
σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 20%, 
το ETS θα διαδραματίσει πολύ 
περιορισμένο ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που 
καλύπτει·

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται τόσο από 
τα μηνύματα που στέλνει η αγοραία τιμή 
του διοξειδίου του άνθρακα όσο και από 
την εφαρμογή συνεπών περιβαλλοντικών 
πολιτικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
μιας κοινωνικής και πιο πράσινης 
οικονομίας ως εναλλακτικής 
δυνατότητας για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας έναντι της οικονομικής ύφεσης 
και της κρίσης· καταλήγει, ως εκ τούτου, 
ότι σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 
20%, το ETS θα διαδραματίσει πολύ 
περιορισμένο ρόλο στη μείωση των 
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εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που 
καλύπτει·  με κίνδυνο την αποκλειστική 
χρήση εγκαταστάσεων και υποδομών 
εντατικής κατανάλωσης άνθρακα για τις 
προσεχείς δεκαετίες··

Or. en

Ôñοπολογία 151
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα και καταλήγει, ως εκ τούτου, ότι 
σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 20%, 
το ETS θα διαδραματίσει πολύ 
περιορισμένο ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που 
καλύπτει·

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα και καταλήγει, ως εκ τούτου, ότι 
σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 20%, 
το ETS θα διαδραματίσει πολύ 
περιορισμένο ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που 
καλύπτει· πιστεύει ότι, αν δεν 
καθοριστούν αυστηρότερα ανώτατα όρια 
στο ETS; θα χρειαστούν άλλα μέτρα, 
όπως πρότυπα επιδόσεων των εκπομπών 
τόσο παλαιών όσο και νέων 
εγκαταστάσεων καύσης, για την 
προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και την παρεμπόδιση αποκλειστικών 
επενδύσεων σε τεχνολογίες υψηλής 
κατανάλωσης άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 152
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα και καταλήγει, ως εκ τούτου, ότι 
σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 20%, 
το ETS θα διαδραματίσει πολύ 
περιορισμένο ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που 
καλύπτει·

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που 
στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα και καταλήγει, ως εκ τούτου, ότι 
σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 20%, 
το ETS θα διαδραματίσει πολύ 
περιορισμένο ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που 
καλύπτει· με κίνδυνο την αποκλειστική 
χρήση εγκαταστάσεων και υποδομών 
εντατικής κατανάλωσης άνθρακα για τις 
προσεχείς δεκαετίες··

Or. en

Τροπολογία 153
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. επισημαίνει τη στήριξη της 
Eurelectric, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Βιομηχανίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για 
το σύστημα ETS της ΕΕ ως την 
κυριότερη κινητήρια δύναμη πολιτικής 
για την ανάπτυξη εμπορικά βιώσιμα 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 154
Jo Leinen, Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. τονίζει ότι, επενδύοντας στις 
σημερινές πολιτικές της, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής της 
να επιτύχει τον στόχο του 20% των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και 20% 
της ενεργειακής της απόδοσης έως το 
2020, η ΕΕ θα είχε τη δυνατότητα να 
ξεπεράσει το σημερινό στόχο μείωσης 
των εκπομπών κατά 20% και να επιτύχει 
μείωση κατά 25% έως το 2020· 
υπογραμμίζει ότι τούτο απαιτεί την 
πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ενεργειακής 
απόδοσης που καθορίζει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 155
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι, λόγω του 
πλεονάσματος και των χαμηλών τιμών 
του άνθρακα, ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών επίσης δεν θα 
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 156
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι, λόγω του 
πλεονάσματος και των χαμηλών τιμών 
του άνθρακα, ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών επίσης δεν θα 
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 157
Peter Liese, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι, λόγω του 
πλεονάσματος και των χαμηλών τιμών 
του άνθρακα, ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών επίσης δεν θα 
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·

10. ζητεί να παρακολουθείται προσεκτικά 
η συνολική εξέλιξη των τιμών του 
άνθρακα και της εμπορίας εκπομπών και 
στο πλαίσιο αυτό να εξετάζεται εάν οι 
τιμές σηματοδοτούν επαρκώς την ανάγκη 
για επενδύσεις και για τεχνολογίες 
χαμηλών και μηδενικών εκπομπών CO2 
και εάν ταυτόχρονα μπορεί να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ο 
κίνδυνος της διαρροής άνθρακα·

Or. de

Τροπολογία 158
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι, λόγω του 
πλεονάσματος και των χαμηλών τιμών του 
άνθρακα, ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών επίσης δεν θα
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·

10. επισημαίνει ότι, λόγω των χαμηλών 
τιμών του άνθρακα, ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών ενδέχεται να
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·

Or. en

Τροπολογία 159
Salvatore Tatarella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι, λόγω του 
πλεονάσματος και των χαμηλών τιμών του 
άνθρακα, ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών επίσης δεν θα
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·

10. επισημαίνει ότι, λόγω των σημερινών
χαμηλών τιμών του άνθρακα, ως 
αποτέλεσμα της ύφεσης, ο 
πλειστηριασμός των δικαιωμάτων 
εκπομπών ενδέχεται επίσης να
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·

Or. en

Τροπολογία 160
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι, λόγω του 
πλεονάσματος και των χαμηλών τιμών του 
άνθρακα, ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών επίσης δεν θα 
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·

10. επισημαίνει ότι, λόγω του 
πλεονάσματος και των χαμηλών τιμών του 
άνθρακα, ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών επίσης δεν θα 
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται
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ενώ οι εθνικοί στόχοι για την ανάπτυξη 
της ενεργειακής απόδοσης και για 
εξοικονομήσεις θα είναι 
αποτελεσματικότεροι δημιουργώντας 
κίνητρα για επαρκείς επενδύσεις··

Or. en

Τροπολογία 161
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι, λόγω του 
πλεονάσματος και των χαμηλών τιμών του 
άνθρακα, ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών επίσης δεν θα 
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·

10. επισημαίνει ότι, λόγω του 
πλεονάσματος και των χαμηλών τιμών του 
άνθρακα, ο πλειστηριασμός των 
δικαιωμάτων εκπομπών επίσης δεν θα 
κινητοποιήσει τους πόρους για τις 
κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·
εκτιμά ότι στην τρίτη φάση τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την 
αποδοτική χρήση των εσόδων των 
πλειστηριασμών προκειμένου να 
προαγάγουν την Ε&Α και την καινοτομία 
με στόχο τη μακροπρόθεσμη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· είναι 
πεπεισμένο ότι ο αποτελεσματικός 
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, 
με τη βοήθεια της Επιτροπής, θα 
επιτρέψει τη χρήση σημαντικού μέρους 
των εσόδων αυτών σε κοινά κοινοτικά 
έργα, προκειμένου να ανταγωνιζόμαστε 
αποτελεσματικά τις πολιτικές έρευνας 
των ανταγωνιστών μας·

Or. fr
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Τροπολογία 162
Silvia-Adriana Þicãu, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. πιστεύει ότι η κλιμάκωση προς τον 
στόχο του 30% θα πρέπει να υπόκειται 
στη σύναψη συμφωνίας μετά το Κυότο 
που θα περιλαμβάνει στόχους και 
σταθερές δεσμεύσεις από όλες τις 
βιομηχανικές χώρες του κόσμου·

Or. ro

Τροπολογία 163
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την οδηγία ΕΕ-ETS που αποτελεί μέρος 
της δέσμης νομοθετικών μέτρων της ΕΕ 
για το 2020 όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή που θεσπίστηκαν 
το Δεκέμβριο 2008, με στόχο να 
εξασφαλιστεί μείωση κατά 30% στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·

Or. ro

Τροπολογία 164
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. πιστεύει ότι, σε διεθνές επίπεδο, οι 
μεμονωμένες χώρες δεν έχουν ακόμη
δείξει προτίμηση για μια προσέγγιση που 
προσανατολίζεται σε στόχους, αλλά 
αντίθετα καταβάλλουν συγκεκριμένες 
προσπάθειες επενδύοντας σε καθαρές 
τεχνολογίες·

Or. en

(Αντί να εστιάζουν στην εξέταση  νέων αριθμητικών στόχωνγαι τη μείωση των εκπομπών στο 
πλαίσιο  της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και της ενεργειακής πολιτικής, οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις καλούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να χαράξουν μια συνεκτική στρατηγική 

χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την Ευρώπη το 2020  και για τη μετέπεια περίοδο που θα 
εξασφαλίσει σταθερό επενδυτικό περιβάλλον για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η πραγματιστική 
τομεακή, εκ των κάτω προς τα άνω και βασιζόμενη στην τεχνολογία προσέγγιση για το κλίμα 

και τις ενεργειακές προκλήσεις που ακολουθεί, λ.χ. η Κίνα, συνιστά προσέγγιση από την οποία 
θα μπορούσε να διδαχθεί η ΕΕ.)

Τροπολογία 165
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. πιστεύει ότι, σε διεθνές επίπεδο, 
οιμεμονωμένες χώρες δεν έχουν ακόμη 
δείξει προτίμηση για μια προσέγγιση που 
προσανατολίζεται σε στόχους αλλά 
αντίθετα καταβάλλουν συγκεκριμένες 
προσπάθειες επενδύοντας σε καθαρές 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 166
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. επισημαίνει ότι η προβλεπόμενη 
μέση τιμή του άνθρακα για την τρίτη 
περίοδο εμπορίας ανέρχεται σε 28 ευρώ 
περίπου με 36 ευρώ το 2020, ενώ, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του μοντέλου 
που παρουσιάζει η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της για το 2010, η τιμή αυτή 
ανέρχεται σε 16.50 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 167
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. ζητεί την καθιέρωση ελάχιστης 
τιμής για τον άνθρακα στο σύστημα ΕΕ-
ETS, κάτω από την οποία δεν μπορούν να 
σημειωθούν διακυμάνσεις· επισημαίνει 
ότι ένα τέτοιου είδους κατώτατο όριο 
τιμών θα πρέπει να καθοριστεί σε 
κατάλληλο επίπεδο που θα προωθεί 
επενδύσεις σε τεχνολογίες καθαρής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 168
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Linda McAvan, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. υποστήριζει την άποψη ότι θα 
πρέπει να δεσμευτούν 1,4 δις δικαιώματα 
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από το σύστημα ΕΕ ETS πριν από το 
2020 ως πιθανή λύση για να διατηρηθούν 
τα κίνητρα στο ETS και να διασφαλιστεί 
το επίπεδο απαιτήσεων που προβλεπόταν 
κατά τη διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας· ζητεί επίσης να τεθεί σε 
πλειστηριασμό σε επίπεδο ΕΕ μεγάλος 
αριθμός δικαιωμάτων για τη στήριξη της 
επίσπευσης των τεχνολογικών εξελίξεων 
και τη χρηματοδότηση δίκαιου 
μηχανισμού μετάβασης για το εργατικό 
δυναμικό της Ευρώπης· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη 
μορφή έμπρακτης οργάνωσης της 
πολιτικής αυτής·

Or. en

Τροπολογία 169
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επιλογές και μέσα για την υπέρβαση του 
στόχου του 20%

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 170
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, η κλιμάκωση 
προς τον στόχο μείωσης του 30% με 25% 
εγχώρια προσπάθεια αντιπροσωπεύει 
σήμερα αύξηση ύψους 11 δισ. ευρώ σε 

διαγράφεται
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σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2008 
σχετικά με το απόλυτο κόστος της 
δέσμης μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια το 2020· επισημαίνει την 
εκτίμηση της Επιτροπής ότι αυτό θα 
αυξήσει την τιμή του άνθρακα στο 
πλαίσιο του EU ETS σε περίπου 30 
ευρώ/τόνο CO2, δηλαδή όμοιο με το 
επίπεδο που είχε κριθεί αναγκαίο για τον 
στόχο μείωσης κατά 20% το 2008·

Or. it

Τροπολογία 171
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την
ανάλυση της Επιτροπής, η κλιμάκωση 
προς τον στόχο μείωσης του 30% με 25% 
εγχώρια προσπάθεια αντιπροσωπεύει 
σήμερα αύξηση ύψους 11 δισ. ευρώ σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2008 
σχετικά με το απόλυτο κόστος της 
δέσμης μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια το 2020· επισημαίνει την 
εκτίμηση της Επιτροπής ότι αυτό θα 
αυξήσει την τιμή του άνθρακα στο πλαίσιο 
του EU ETS σε περίπου 30 ευρώ/τόνο 
CO2, δηλαδή όμοιο με το επίπεδο που 
είχε κριθεί αναγκαίο για τον στόχο 
μείωσης κατά 20% το 2008·

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την
ανακοίνωση της Επιτροπής, το πρόσθετο 
συνολικό κόστος για τη μετάβαση της ΕΕ 
από το σημερινό στόχο του 20% σε  30%
εκτιμάται σε περίπου 33 δις ευρώ το 
2020· επισημαίνει την εκτίμηση της 
Επιτροπής ότι προκειμένου να επιτευχθεί 
η εν λόγω μείωση κατά 30%, εκτιμάται 
ότι τιμή του άνθρακα στο πλαίσιο του EU 
ETS θα ανέλθει σε περίπου 30 ευρώ/τόνο 
CO2·

Or. en
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Τροπολογία 172
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, 
Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, η κλιμάκωση 
προς τον στόχο μείωσης του 30% με 25% 
εγχώρια προσπάθεια αντιπροσωπεύει 
σήμερα αύξηση ύψους 11 δισ. ευρώ σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2008 
σχετικά με το απόλυτο κόστος της δέσμης 
μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια το 
2020· επισημαίνει την εκτίμηση της 
Επιτροπής ότι αυτό θα αυξήσει την τιμή 
του άνθρακα στο πλαίσιο του EU ETS σε 
περίπου 30 ευρώ/τόνο CO2, δηλαδή όμοιο 
με το επίπεδο που είχε κριθεί αναγκαίο 
για τον στόχο μείωσης κατά 20% το 2008·

11. υπενθυμίζει ότι ο χάρτης πορείας για 
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
το 2005 επιβεβαιώνει την προσφορά της 
ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις να 
θέσει ένα στόχο μείωσης των εκπομπών 
κατά 30% για το 2020, εφόσον 
επικρατούν κατάλληλες συνθήκες· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ανάλυση 
της Επιτροπής, η κλιμάκωση προς τον 
στόχο μείωσης του 30% με 25% εγχώρια 
προσπάθεια αντιπροσωπεύει σήμερα 
αύξηση ύψους 11 δισ. ευρώ σε σύγκριση 
με τις προβλέψεις για το 2008 σχετικά με 
το απόλυτο κόστος της δέσμης μέτρων για 
το κλίμα και την ενέργεια το 2020·

Or. en

Τροπολογία 173
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής, η κλιμάκωση
προς τον στόχο μείωσης του 30% με 25% 
εγχώρια προσπάθεια αντιπροσωπεύει 
σήμερα αύξηση ύψους 11 δισ. ευρώ σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2008 
σχετικά με το απόλυτο κόστος της δέσμης 
μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια το 
2020· επισημαίνει την εκτίμηση της 
Επιτροπής ότι αυτό θα αυξήσει την τιμή 

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
ανάλυση της Επιτροπής του 2010, η 
κλιμάκωση σε στόχο μείωσης του 30% με 
25% εγχώρια προσπάθεια αντιπροσωπεύει 
σήμερα αύξηση ύψους 11 δισ. ευρώ σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2008 
σχετικά με το απόλυτο κόστος της δέσμης 
μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια το 
2020·
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του άνθρακα στο πλαίσιο του EU ETS σε 
περίπου 30 ευρώ/τόνο CO2, δηλαδή όμοιο 
με το επίπεδο που είχε κριθεί αναγκαίο 
για τον στόχο μείωσης κατά 20% το 2008·

Or. en

Τροπολογία 174
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. πιστεύει ότι το ETS έχει αποδειχθεί 
αναποτελεσματικό μέσο για την 
προώθηση της μείωσης των εκπομπών, 
και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν και να θεσπίσουν 
νέα μέσα που θα ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη πράσινων βιομηχανιών, την 
αυξημένη ενεργειακή απόδοση και την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων·

Or. ro

Τροπολογία 175
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. τονίζει ότι προκειμένου να 
επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών 
αερίου του θερμοκηπίου κατά 30% έως 
το 2020 απαιτείται υψηλή και σταθερή 
τιμή του άνθρακα για τον 
προσανατολισμό των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 176
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. αναγνωρίζει ότι η οικονομική κρίση 
έχει μειώσει την ικανότητα της 
οικονομίας της ΕΕ να επενδύει σε 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 177
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. επισημαίνει ότι η επίτευξη, έως το 
2050, μεριδίου 92% των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και η μείωση κατά 
95% της ενέργειας που σχετίζεται με 
εκπομπές CO2 θα στοιχίσει στην ΕΕ μόνο 
1.800 επιπλέον δις ευρώ σε επενδύσεις 
αλλά θα συνεπάγεται εξοικονομήσεις στις 
δαπάνες για ορυκτά καύσιμα κατά τα 
προσεχή 40 χρόνια ύψους περίπου 2.650 
δις ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 178
Jo Leinen, Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. υπογραμμίζει ότι απαιτείται 
συνεκτικό φάσμα μέτρων, όπως κίνητρα 
για πρόσθετες επενδύσεις, μια 
προσανατολισμένη στην ανάπτυξη 
δημοσιονομική πολιτική και κρατικές 
συμβάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι η οικονομική ανάπτυξη και η μείωση 
τόσο της ανεργίας όσο και των εκπομπών 
θερμοκηπικών αερίων θα 
αλληλοενισχυθούν· τονίζει την οδηγία του 
Συμβουλίου 2003/96/ΕΚ για τη φορολογία 
ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας που ήδη επιτρέπει 
ορισμένες απαλλαγές ή μειώσεις του 
φορολογικού επιπέδου, μεταξύ άλλων, για 
λόγους ανταγωνιστικότητας ή για 
περιβαλλοντικούς προβληματισμούς·

Or. en

Τροπολογία 179
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. υπνεθυμίζει την κοινή δήλωση 
προέδρων διοικητικών συμβουλίων των 
κυριότερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
κοινής ωφελείας που καλεί την ΕΕ να 
επιτύχει τον στόχο μείωσης κατά 25% σε 
εγχώριο επίπεδο από τον Φεβρουάριο 
2011, και την κοινή δήλωση των 
επιχειρήσεων του Οκτωβρίου 2011 που 
ζητεί να επιτευχθεί στόχος μείωσης κατά 
30% το 2020· τονίζει ότι στους κύκλους 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
υποστηρίζεται η άποψη ότι είναι πλέον 
καιρός να αναληφθεί δράση και να 
ξεπεραστεί ο στόχος μείωσης του 20% το 
2020·
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Or. en

Τροπολογία 180
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 β. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η ΕΕ πρέπει να χαράξει πορεία 
για δεσμευτικούς στόχους ανανεώσιμης 
μορφής ενέργειας μετά το 2020· 
υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Αιολικής Ενέργειας (EWEA) έχει ζητήσει 
να τεθούν στόχοι για ανανώσιμες πηγές 
ενέργειας για την περίοδο μετά το  2020· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 
προτάσεις για τον καθορισμό τέτοιων 
στόχων·

Or. en

Τροπολογία 181
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υποστηρίζει την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι ο οικονομικά αποδοτικός 
επιμερισμός των πρόσθετων 
προσπαθειών μεταξύ των κλάδων που 
υπάγονται και εκείνων που δεν υπάγονται 
στο ETS παραμένει ο ίδιος, όπως και 
βάσει της δέσμης μέτρων για το κλίμα·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 182
Peter Liese, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υποστηρίζει την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι ο οικονομικά αποδοτικός 
επιμερισμός των πρόσθετων 
προσπαθειών μεταξύ των κλάδων που 
υπάγονται και εκείνων που δεν υπάγονται 
στο ETS παραμένει ο ίδιος, όπως και 
βάσει της δέσμης μέτρων για το κλίμα·

12. επιδοκιμάζει την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι η μετάβαση στον στόχο του 
25% για τη μείωση των εκπομπών στην 
Ευρώπη είναι εφικτή απλώς και μόνο με 
την επίτευξη του 20% του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης που έχει ήδη 
καθοριστεί ούτως ώστε, εφόσον θα 
αναπτυχθεί το σύστημα εμπορίας των 
εκπομπών, να μην είναι υποχρεωτική η 
προσαρμογή του ETS·

Or. de

Τροπολογία 183
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υποστηρίζει την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι ο οικονομικά αποδοτικός
επιμερισμός των πρόσθετων προσπαθειών 
μεταξύ των κλάδων που υπάγονται και 
εκείνων που δεν υπάγονται στο ETS 
παραμένει ο ίδιος, όπως και βάσει της 
δέσμης μέτρων για το κλίμα·

12. υποστηρίζει την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι ο οικονομικά αποδοτικός 
επιμερισμός των πρόσθετων προσπαθειών 
μεταξύ των κλάδων που υπάγονται και 
εκείνων που δεν υπάγονται στο ETS 
παραμένει ο ίδιος, όπως και βάσει της 
δέσμης μέτρων για το κλίμα, καλεί 
συνεπώς τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για καινοτόμες 
επενδύσεις και την εφαρμογή διατάξεων 
υφισταμένων οδηγιών για εξοικονόμηση 
ενέργειας με στόχο την επίτευξη πιο 
φιλόδοξων στόχων·

Or. en
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Τροπολογία 184
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υποστηρίζει την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι ο οικονομικά αποδοτικός 
επιμερισμός των πρόσθετων προσπαθειών 
μεταξύ των κλάδων που υπάγονται και 
εκείνων που δεν υπάγονται στο ETS 
παραμένει ο ίδιος, όπως και βάσει της 
δέσμης μέτρων για το κλίμα·

12. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιεί 
αναλύσεις σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και να εξασφαλίζει ότι ο 
οικονομικά αποδοτικός επιμερισμός των 
πρόσθετων προσπαθειών μεταξύ των 
κλάδων που υπάγονται και εκείνων που 
δεν υπάγονται στο ETS παραμένει ο ίδιος, 
όπως και βάσει της δέσμης μέτρων για το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 185
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της 
Επιτροπής του Μαΐου 2010 δεν ισχύει 
πλέον διότι δεν λαμβάνει υπόψη τα δύο 
τελευταία χρόνια εξελίξεων στα κράτη 
μέλη και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 186
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συμφωνεί με την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι η μετάβαση σε στόχο 
μείωσης κατά 30% με οικονομικά 
αποδοτικό επιμερισμό των προσπαθειών 
μεταξύ των κλάδων που υπάγονται και 
εκείνων που δεν υπάγονται στο ETS, 
καθώς και μια εγχώρια προσπάθεια που 
θα ανέρχεται σε 25% (τα υπόλοιπα με 
αντισταθμίσεις), θα αντιστοιχεί σε 
μείωση του ανώτατου ορίου του ETS 
ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων 
δικαιωμάτων εκπομπών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 187
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συμφωνεί με την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι η μετάβαση σε στόχο 
μείωσης κατά 30% με οικονομικά 
αποδοτικό επιμερισμό των προσπαθειών 
μεταξύ των κλάδων που υπάγονται και 
εκείνων που δεν υπάγονται στο ETS, 
καθώς και μια εγχώρια προσπάθεια που 
θα ανέρχεται σε 25% (τα υπόλοιπα με 
αντισταθμίσεις), θα αντιστοιχεί σε 
μείωση του ανώτατου ορίου του ETS 
ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων 
δικαιωμάτων εκπομπών·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 188
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συμφωνεί με την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι η μετάβαση σε στόχο 
μείωσης κατά 30% με οικονομικά 
αποδοτικό επιμερισμό των προσπαθειών 
μεταξύ των κλάδων που υπάγονται και 
εκείνων που δεν υπάγονται στο ETS,
καθώς και μια εγχώρια προσπάθεια που
θα ανέρχεται σε 25% (τα υπόλοιπα με 
αντισταθμίσεις), θα αντιστοιχεί σε μείωση 
του ανώτατου ορίου του ETS ύψους 1,4 
δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών·

13. συμφωνεί με την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι η μετάβαση σε στόχο 
μείωσης σε εγχώριο επίπεδο κατά 30% με 
επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των 
κλάδων που υπάγονται και εκείνων που 
δεν υπάγονται στο ETS, θα αντιστοιχεί σε 
μείωση του ανώτατου ορίου του ETS 
ύψους άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων 
δικαιωμάτων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 189
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συμφωνεί με την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι η μετάβαση σε στόχο 
μείωσης κατά 30% με οικονομικά 
αποδοτικό επιμερισμό των προσπαθειών 
μεταξύ των κλάδων που υπάγονται και 
εκείνων που δεν υπάγονται στο ETS, 
καθώς και μια εγχώρια προσπάθεια που θα 
ανέρχεται σε 25% (τα υπόλοιπα με 
αντισταθμίσεις), θα αντιστοιχεί σε μείωση 
του ανώτατου ορίου του ETS ύψους 1,4 
δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων 
εκπομπών·

13. συμφωνεί με την ανάλυση της 
Επιτροπής ότι η μετάβαση σε στόχο 
μείωσης κατά 30% με οικονομικά 
αποδοτικό επιμερισμό των προσπαθειών 
μεταξύ των κλάδων που υπάγονται και 
εκείνων που δεν υπάγονται στο ETS, 
καθώς και μια εγχώρια προσπάθεια που θα 
ανέρχεται σε 25% (τα υπόλοιπα με 
αντισταθμίσεις)·

Or. en
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Τροπολογία 190
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την επιλογή της 
υλοποίησης της αλλαγής στο ETS μέσω 
της κατάργησης των δικαιωμάτων 
εκπομπών που προορίζονταν για 
πλειστηριασμό· θεωρεί, ωστόσο, ότι όλοι 
οι κλάδοι πρέπει να συνεισφέρουν· 

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 191
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την επιλογή της 
υλοποίησης της αλλαγής στο ETS μέσω 
της κατάργησης των δικαιωμάτων 
εκπομπών που προορίζονταν για 
πλειστηριασμό·  θεωρεί, ωστόσο, ότι όλοι 
οι κλάδοι πρέπει να συνεισφέρουν• 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 192
Salvatore Tatarella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την επιλογή της 
υλοποίησης της αλλαγής στο ETS μέσω 
της κατάργησης των δικαιωμάτων 

14. επισημαίνει την επιλογή της 
υλοποίησης της αλλαγής στο ETS μέσω 
της κατάργησης των δικαιωμάτων 
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εκπομπών που προορίζονταν για 
πλειστηριασμό·  θεωρεί, ωστόσο, ότι όλοι 
οι κλάδοι πρέπει να συνεισφέρουν·

εκπομπών που προορίζονταν για 
πλειστηριασμό· πιστεύει ότι το γεγονός ότι 
ο στόχος για το 2020 έχει ήδη καθοριστεί 
στο πλαίσιο της ευρείας πολιτικής 
δέσμευσης της αναθεωρημένης οδηγίας 
για το ETS υπονομεύει την αξιοπιστία και 
την προβλεψιμότητα του νομοθετικού 
πλαισίου που είναι καθοριστικής 
σπουδαιότητας για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα·
επισημαίνει επίσης ότι μια τέτοια επιλογή 
θα απαιτούσε την τροποποίηση, με τη 
διαδικασία συναπόφασης, της οδηγίας 
για δικαιώματα εμπορίας εκπομπών 
(οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009 για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ) με στόχο τη 
βελτίωση και επέκταση του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας·

Or. en

Τροπολογία 193
Eija-Riitta Korhola, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την επιλογή της 
υλοποίησης της αλλαγής στο ETS μέσω 
της κατάργησης των δικαιωμάτων 
εκπομπών που προορίζονταν για 
πλειστηριασμό·  θεωρεί, ωστόσο, ότι όλοι 
οι κλάδοι πρέπει να συνεισφέρουν·

14. επισημαίνει την επιλογή της 
υλοποίησης της αλλαγής στο ETS μέσω 
της κατάργησης των δικαιωμάτων 
εκπομπών· θεωρεί, ωστόσο, ότι ένα 
σταθερό και προβλέψιμο σύστημα ΕΕ-
ETS είναι καθοριστικής σπουδαιότητας 
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για επενδυτικές αποφάσεις, πράγμα που 
δεν συμβαδίζει με την κατάργηση 
δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα με 
στόχο τον πολιτικό προσανατολισμό της 
τιμής του άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 194
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την επιλογή της 
υλοποίησης της αλλαγής στο ETS μέσω 
της κατάργησης των δικαιωμάτων 
εκπομπών που προορίζονταν για 
πλειστηριασμό·  θεωρεί, ωστόσο, ότι όλοι 
οι κλάδοι πρέπει να συνεισφέρουν·

14. επισημαίνει την επιλογή της 
υλοποίησης της αλλαγής στο ETS μέσω 
της κατάργησης των δικαιωμάτων 
εκπομπών· θεωρεί, ωστόσο, ότι ένα 
σταθερό και προβλέψιμο σύστημα ΕΕ-
ETS είναι καθοριστικής σπουδαιότητας 
για επενδυτικές αποφάσεις· ζητεί να 
εφαρμόζεται το ETS στο προσεχές του
στάδιο με πιο ευέλικτο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 195
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει την επιλογή της 
υλοποίησης της αλλαγής στο ETS μέσω 
της κατάργησης των δικαιωμάτων 
εκπομπών που προορίζονταν για 
πλειστηριασμό·  θεωρεί, ωστόσο, ότι όλοι 
οι κλάδοι πρέπει να συνεισφέρουν·

14. επισημαίνει ότι μια από τις επιλογές
της υλοποίησης της αλλαγής στο ETS θα 
μπορούσε να είναι η κατάργηση των 
δικαιωμάτων εκπομπών που προορίζονταν 
για πλειστηριασμό·  θεωρεί ότι όλοι οι 
κλάδοι πρέπει να συνεισφέρουν·

Or. en
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Τροπολογία 196
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Sergio Berlato, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, 
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. πιστεύει ότι για την ενθάρρυνση 
επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε νέες 
τεχνολογίες είναι απαραίτητο να 
διατηρηθεί η σταθερότητα του νομικού 
και οικονομικού πλαισίου στο οποίο 
λειτουργούν οι βιομηχανίες· η διατάραξη 
του σημερινού πλαισίου θα προκαλούσε 
αβεβαιότητα κατά τη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων και θα είχε επίσης δυσμενείς 
επιπτώσεις σε πιθανές επενδύσεις στον 
τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 197
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. τονίζει την ανάγκη να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 στον τομέα των 
μεταφορών προβλέποντας τυποποιημένες 
ευρωπαϊκές  υποδομές για ηλεκτρικά 
οχήματα και περισσότερα κίνητρα για 
βιώσιμα βιοκάυσιμα δεύτερης γενιάς 
προς αντικατάσταση των ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en
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Τροπολογία 198
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι μέρος του πλέον 
οικονομικά αποδοτικού δυναμικού 
μείωσης μπορεί να βρεθεί σε κράτη μέλη 
που βρίσκονται σήμερα κάτω του μέσου 
όρου της ΕΕ όσον αφορά το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ, και ότι η δημόσια
παρέμβαση για τη διευκόλυνση της 
χρηματοδότησης των αρχικών 
επενδύσεων ενδέχεται να είναι αναγκαία 
για την επίτευξη μειώσεων στους 
κλάδους που δεν υπάγονται στο ETS· 
τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των 
χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ 
προκειμένου να προκληθούν οικονομικά 
αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 199
Silvia-Adriana Þicãu, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι μέρος του πλέον 
οικονομικά αποδοτικού δυναμικού 
μείωσης μπορεί να βρεθεί σε κράτη μέλη 
που βρίσκονται σήμερα κάτω του μέσου 
όρου της ΕΕ όσον αφορά το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ, και ότι η δημόσια παρέμβαση για 
τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των 
αρχικών επενδύσεων ενδέχεται να είναι 
αναγκαία για την επίτευξη μειώσεων στους 
κλάδους που δεν υπάγονται στο ETS· 
τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των 

15. αναγνωρίζει ότι μέρος του πλέον 
οικονομικά αποδοτικού δυναμικού 
μείωσης μπορεί να βρεθεί σε κράτη μέλη 
που βρίσκονται σήμερα κάτω του μέσου 
όρου της ΕΕ όσον αφορά το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ, και ότι η δημόσια παρέμβαση για 
τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των 
αρχικών επενδύσεων ενδέχεται να είναι 
αναγκαία για την επίτευξη μειώσεων στους 
κλάδους που υπάγονται και σε εκείνους 
που δεν υπάγονται στο ETS· τονίζει την 
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χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ 
προκειμένου να προκληθούν οικονομικά 
αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στην ΕΕ·

ανάγκη αναθεώρησης των χρηματοδοτικών 
μηχανισμών της ΕΕ προκειμένου να 
προκληθούν οικονομικά αποδοτικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 200
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. ζητεί να ληφθούν μέτρα και να 
υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για 
την εξασφάλιση υποδομών που θα 
διευκολύνουν την καθιέρωση 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, 
τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και 
για την αυξημένη χρήση των δημόσιων 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 201
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 β. αναγνωρίζει την απώλεια πιθανών 
εσόδων από το πλεόνασμα 
καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων 
(AAUs) κατά την πρώτη περίοδο 
δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κυότο 
για την προστασία  της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας στο πλαίσιο καθεστώτος 
για το κλίμα μετά το 2013, και ζητεί να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό εντός του 



PE462.703v02-00 44/65 AM\865781EL.doc

EL

προσεχούς δημοσιονομικού δελτίου·

Or. en

Τροπολογία 202
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α  στο πλαίσο του δικαιώματος της 
Επιτροπής΄να αναλαμβάνει εγκαίρως 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να εξετάσεις τις επιπτώσεις 
της συνεκτίμησης του γεωγραφικού 
παράγοντα κατά τον καθορισμό 
κριτηρίων συγκριτικής αναφοράς που 
επηρεάζονται σημαντικά από τις δαπάνες 
μεταφοράς, τόσο για τον έγκαιρο 
εντοπισμό πιθανών απροσδόκητων 
κερδών όσο και για την αποφυγή του 
κινδύνου διαρροής άνθρακα μετά την 
έναρξη ισχύος της προσεχούς περιόδου 
του ETS·

Or. en

Τροπολογία 203
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλα τα έσοδα που 
προέρχονται από τη δημοπράτηση 
δικαιωμάτων εκπομπών προορίζονται για 
περαιτέρω επενδύσεις σε μέτρα 
μετριασμού των επιπτώσεων και 
προσαρμογής·
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Or. en

Τροπολογία 204
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 β. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλα τα έσοδα που 
προέρχονται από τη δημοπράτηση 
δικαιωμάτων εκπομπών προορίζονται για 
περαιτέρω επενδύσεις σε δραστηριότητες 
μετριασμού των επιπτώσεων και 
προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 205
Linda McAvan, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
εντοπίσει επενδυτικές ανάγκες ύψους 1 
τρισεκατομμυρίων ευρώ για την 
αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών 
της ΕΕ έως το 2020, που θα 
χρηματοδοτηθούν κατά κύριο λόγο από 
τις τιμές της ενέργειας· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις αυτές 
αποβλέποντας τόσο στην ολοκλήρωση 
μιας διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας όσο και στην ουσιαστική 
μείωση της εντατικής κατανάλωσης 
άνθρακα του ευρωπαϊκού συστήματος 
ενέργειας, αλλά υπογραμμίζει ότι κατά 
την αύξηση της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης, οι καταναλωτές με 
χαμηλό εισόδημα που πλήττονται από την 
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ενεργειακή πενία πρέπει να 
προστατεύονται από την αύξηση των 
τιμών·

Or. en

Τροπολογία 206
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. πιστεύει ότι οι μηχανισμοί δημόσιας 
χρηματοδότησης πρέπει επίσης να 
διατίθενται για να διευκολύνεται η 
μετάβαση σε καθαρότερο ενεργειακό 
μείγμα στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι μια 
τέτοιου είδους χρηματοδότηση θα πρέπει 
να εξαρτάται από μια πραγματική και 
εξακριβώσιμη μετάβαση σε εμφανώς 
καθαρότερη ενεργειακή παραγωγή·

Or. en

Τροπολογία 207
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 β. υπογραμμίζει ότι η επιβολή φόρου 
επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
ύψους 0,05% θα συμβάλει στην είσπραξη 
δισεκατομμυρίων ευρώ μέρος των 
οποίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για τη χρηματοδότηση του στόχου 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2020 και 
της μετάβασης σε μια οικονομία 
μηδενικών εκπομπών άνθρακα·
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Or. en

Τροπολογία 208
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ είναι 
στον σωστό δρόμο για να επιτύχει τους 
στόχους της ως προς τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας για το 2020,·
αλλά τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
πραγματική εφαρμογή των σχεδίων σε 
εθνικό επίπεδο ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται 
πραγματικά όπως έχει προγραμματιστεί·

Or. en

Τροπολογία 209
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 γ. τονίζει ότι η ανάπτυξη και η 
εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής είναι 
καίριας σημασίας για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και, ταυτόχρονα, 
για να πεισθούν οι εταίροι της ΕΕ σε 
παγκόσμια κλίμακα ότι η μείωση των 
εκπομπών είναι εφικτή με ευνοϊκές 
συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα και 
τις θέσεις εργασίας· θεωρεί σημαντικό να 
αποτελέσει η Ευρώπη παράδειγμα προς 
μίμηση αυξάνοντας σε μεγάλο βαθμό τις 
δαπάνες που προορίζονται για την έρευνα 
σχετικά με φιλικές προς το κλίμα και 
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ενεργειακά αποδοτικές βιομηχανικές 
τεχνολογίες στο πλαίσιο του 8ου 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα 
και την καινοτομία που θα πρέπει να 
εναρμονίζονται κατάλληλα με τις 
στρατηγικές ενεργειακές τεχνολογίες που 
καθορίζονται στο σχέδιο SET·

Or. en

Τροπολογία 210
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων· ζητεί αυστηρή εφαρμογή της 
αρχής του ελάχιστου κόστους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής στο πλαίσιο 
της εφαρμογής μέτρων βάσει της οδηγίας 
περί οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί 
από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
μεθοδολογία προκειμένου να εξετάσει την 
ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 211
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Eija-Riitta 
Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων· ζητεί αυστηρή εφαρμογή της 
αρχής του ελάχιστου κόστους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής στο πλαίσιο της 
εφαρμογής μέτρων βάσει της οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία 
προκειμένου να εξετάσει την 
ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»·

16. τονίζει για μια ακόμη φορά ότι, ιδίως 
στον τομέα της αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης μπορούν να υλοποιηθούν 
σημαντικές δυνατότητες μείωσης του 
αρνητικού κόστους και ότι συνεπώς 
υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό μέτρα για την 
προστασία του κλίματος που 
αυτοχρηματοδοτούνται απλώς και μόνο 
με το μειωμένο ενεργειακό κόστος που 
συνεπάγονται· ζητεί αυστηρή εφαρμογή 
της αρχής του ελάχιστου κόστους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής στο πλαίσιο της 
εφαρμογής μέτρων βάσει της οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία 
προκειμένου να εξετάσει την 
ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»·

Or. de

Τροπολογία 212
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων· ζητεί αυστηρή εφαρμογή της 
αρχής του ελάχιστου κόστους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής στο πλαίσιο 
της εφαρμογής μέτρων βάσει της οδηγίας 
περί οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί 
από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
μεθοδολογία προκειμένου να εξετάσει την 
ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»·

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων, υπονομεύοντας με τον τρόπο 
αυτό το ήμισυ του μη δεσμευτικού στόχου 
της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά την 
εξοικονόμηση του 20% της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας· ζητεί την 
ταχύτερη θέσπιση φιλόδοξων μέτρων
εφαρμογής βάσει της οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού και την 
εξασφάλιση της δυναμικής αναθεώρησης 
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των ελάχιστων απαιτήσεων· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία
και την οδηγία ώστε να μπορέσουν να 
καθοριστούν απαιτήσεις που θα 
προσεγγίζουν ή θα αντιστοιχούν στο 
επίπεδο των βέλτιστων διαθέσιμων 
σημερινών τεχνικών μετά από μια 
προσέγγιση «top runner»·

Or. en

Τροπολογία 213
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων· ζητεί αυστηρή εφαρμογή της 
αρχής του ελάχιστου κόστους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής στο πλαίσιο της 
εφαρμογής μέτρων βάσει της οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία 
προκειμένου να εξετάσει την 
ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»·

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων, επιτυγχάνοντας στο πλαίσιο 
αυτό μόνο το ήμισυ του μη δεσμευτικού 
στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά 
την εξοικονόμηση του 20% της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας· 
ζητεί αυστηρή εφαρμογή της αρχής του 
ελάχιστου κόστους κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής στο πλαίσιο της εφαρμογής 
μέτρων βάσει της οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία 
προκειμένου να εξετάσει την 
ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»·

Or. en
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Τροπολογία 214
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων· ζητεί αυστηρή εφαρμογή της 
αρχής του ελάχιστου κόστους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής στο πλαίσιο 
της εφαρμογής μέτρων βάσει της οδηγίας 
περί οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί 
από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
μεθοδολογία προκειμένου να εξετάσει την 
ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»·

16. τονίζει ότι μια πολιτική για το κλίμα 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
συμπλέγματος της ενεργειακής απόδοσης, 
της βιομηχανικής πολιτικής και της 
πολιτικής για την καινοτομία, και ότι 
είναι ανάγκη να διαμορφωθεί μια 
διάρθρωση πολιτικής που θα καθιστά την 
πολιτική για το κλίμα μια ευκαιρία και όχι 
μια απειλή για τη βιομηχανία και ότι θα 
πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία 
μεταξύ φιλόδοξων στόχων για τη μείωση 
των εκπομπών και της διατήρησης 
βιομηχανικών επενδύσεων στην Ευρώπη· 
για το λόγο αυτό, εκφράζει λύπη για την 
έλλειψη μέτρων για την εκμετάλλευση του 
δυναμικού μείωσης των αερίων του 
θερμοκηπίου αρνητικού κόστους στο 
πλαίσιο της ενεργειακής απόδοσης και της 
απόδοσης των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 215
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων· ζητεί αυστηρή εφαρμογή της 
αρχής του ελάχιστου κόστους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής στο πλαίσιο της 

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων· ζητεί αυστηρή εφαρμογή της 
αρχής του ελάχιστου κόστους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής στο πλαίσιο της 
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εφαρμογής μέτρων βάσει της οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
μεθοδολογία προκειμένου να εξετάσει την 
ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»·

εφαρμογής μέτρων βάσει της οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού, αλλά 
προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
υπερβολικών ρυθμίσεων, και τονίζει ότι 
θα πρέπει να γίνεται δεόντως σεβαστή η 
ελευθερία επιλογής των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 216
Salvatore Tatarella, Bogus³aw Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων· ζητεί αυστηρή εφαρμογή της 
αρχής του ελάχιστου κόστους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής στο πλαίσιο της 
εφαρμογής μέτρων βάσει της οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία 
προκειμένου να εξετάσει την 
ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»·

16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων 
για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της 
ενεργειακής απόδοσης και της απόδοσης 
των πόρων, όπου μπορεί να επιτευχθεί· 
ζητεί αυστηρή εφαρμογή της αρχής του 
ελάχιστου κόστους κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής στο πλαίσιο της εφαρμογής 
μέτρων βάσει της οδηγίας περί 
οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία 
προκειμένου να εξετάσει την 
ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»·

Or. en

Τροπολογία 217
Karl-Heinz Florenz, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. εκφράζει μεγάλη ανησυχία ως προς 
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το ότι η ΕΕ δεν ακολουθεί την σωστή 
πορεία για την επίτευξη του στόχου 
μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης 
κατά 20%, σε σύγκριση με το 
προβλεπόμενο επίπεδο του 2020, με τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει κάθε δυνατό 
μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα κράτη 
μέλη αξιοποιούν το δυναμικό αυτό, είτε 
με την έκδοση διάταξης που θα απαιτεί 
την έγκριση εθνικών σχεδίων δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση από την 
Επιτροπή, ή με άλλα μέτρα, όπως την 
καθιέρωση δεσμευτικών στόχων για την 
ενεργειακή απόδοση·

Or. de

Τροπολογία 218
Karl-Heinz Florenz, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 β. αναγνωρίζει ότι η επίτευξη του 
στόχου της ενεργειακής απόδοσης θα 
εξασφάλιζε στην ΕΕ τη δυνατότητα να 
μειώσει τις εκπομπές έως το 2020 σε 
αναλογία μεγαλύτερη από το 20%·

Or. de

Τροπολογία 219
Peter Liese, Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. τονίζει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο έχουν καταστήσει σαφές 
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ότι η επίτευξη του στόχου της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% συνιστά 
επιτακτικότερη ανάγκη από ότι 
προηγουμένως· προτείνει να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός με συνδυασμό μέσων από 
ευρωπαϊκά και εθνικά μέτρα, λ.χ. με 
φορολογικά κίνητρα, ευνοϊκούς όρους 
δανείων, έμμεσες επιδοτήσεις, 
τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις 
μισθώσεις, διατάξεις για τους δημόσιους 
μειοδοτικούς διαγωνισμούς και τον 
καθορισμό προτύπων· προτείνει να 
μεταφραστεί το ταχύτερο δυνατόν ο 
στόχος του 20% σε στόχους για τα κράτη 
μέλη και να καθοριστούν οι τελευταίοι 
αυτοί στόχοι σε δεσμευτικό νομικό 
πλαίσιο· αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει ωστόσο να διαθέτουν περιθώρια 
ελιγμών κατά την επιλογή των μέσων 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. de

Τροπολογία 220
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. ζητεί να εντείνει η ΕΕ τις 
προσπάθειές της για την επέκταση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας έως το 
2020 στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά 40% και να δημιουργήσει 
πλαίσιο έξυπνων δικτύων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί αυξημένη αποκεντρωμένη 
παραγωγή ενέργειας· τονίζει ότι προς το 
σκοπό αυτό πρέπει να γίνουν 
περισσότερες επενδύσεις σε σχέδια 
ενεργειακών υποδομών·

Or. de
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Τροπολογία 221
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 β. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στον 
τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και 
της ενεργειακής απόδοσης η ΕΕ 
παρουσιάζει καθυστέρηση και δεν έχει 
εξαντλήσει τις δυνατότητές της, και ζητεί 
να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις 
για τη λήψη μέτρων με στόχο την αύξηση 
των εξοικονομήσεων CO2 με τη βοήθεια 
κτηρίων μεγαλύτερης ενεργειακής 
απόδοσης· τονίζει επίσης ότι κατά τον 
υπολογισμό των εκπομπών CO2 πρέπει 
επίσης να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ο 
συνολικός κύκλος ζωής ενός προϊόντος 
και κυρίως μέτρα παραγωγής 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης· 
τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
δημιουργηθεί μια επικοινωνιακή 
στρατηγική ούτως ώστε να 
ενημερώνονται πλήρως τόσο οι 
επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία 222
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. πιστεύει ότι η μετάβαση στο στόχο 
μείωσης των εγχώριων εκπομπών κατά 
30% για το 2020 θα μπορούσε να 
συνδυαστεί με την ανακύκλωση των 
εσόδων από πλειστηριασμούς για τη 
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στήριξη επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου σε 
τομείς εντατικής κατανάλωσης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 223
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί συγκεκριμένους στόχους σε 
επίπεδο ΕΕ για τη χρήση της γης, την 
αλλαγή στη χρήση της γης και τις 
δασοκομικές δραστηριότητες, 
διασφαλίζοντας τη μονιμότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του κλάδου στη μείωση των 
εκπομπών, καθώς και ακριβή 
παρακολούθηση και λογιστικό έλεγχο·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 224
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί συγκεκριμένους στόχους σε 
επίπεδο ΕΕ για τη χρήση της γης, την 
αλλαγή στη χρήση της γης και τις 
δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF),
διασφαλίζοντας τη μονιμότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του κλάδου στη μείωση των 
εκπομπών, καθώς και ακριβή 
παρακολούθηση και λογιστικό έλεγχο·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει, 
σε επίπεδο ΕΕ, το ρόλο της χρήσης της 
γης , της αλλαγής στη χρήση της γης και
του τομέα δασοκομικών 
δραστηριοτήτων(LULUCF) στην 
αξιολόγησή της για τη μελλοντική 
πολιτική σχετικά με την αλλαγή του 
κλίματος, μεταξύ άλλων, με ακριβή 
παρακολούθηση και λογιστικό έλεγχο·
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Or. en

Τροπολογία 225
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί συγκεκριμένους στόχους σε 
επίπεδο ΕΕ για τη χρήση της γης, την
αλλαγή στη χρήση της γης και τις
δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF),
διασφαλίζοντας τη μονιμότητα και την
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του κλάδου στη μείωση των 
εκπομπών, καθώς και ακριβή 
παρακολούθηση και λογιστικό έλεγχο·

17. ζητεί περαιτέρω αναλύσεις 
προκειμένου να συμπεριληφθεί, σε 
επίπεδο ΕΕ, η χρήση της γης, η αλλαγή 
στη χρήση της γης και οι δασοκομικές 
δραστηριότητες (LULUCF), ούτως ώστε 
να διασφαλιστεί η μονιμότητα και η
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του κλάδου στη μείωση των 
εκπομπών, καθώς και επακριβής
παρακολούθηση και λογιστικός έλεγχος·

Or. en

Τροπολογία 226
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί συγκεκριμένους στόχους σε 
επίπεδο ΕΕ για τη χρήση της γης, την 
αλλαγή στη χρήση της γης και τις 
δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF), 
διασφαλίζοντας τη μονιμότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του κλάδου στη μείωση των 
εκπομπών, καθώς και ακριβή 
παρακολούθηση και λογιστικό έλεγχο·

17. ζητεί την ανάπτυξη ακριβούς 
συστήματος παρακολούθησης και 
λογιστικής σε επίπεδο ΕΕ για τη χρήση της 
γης, την αλλαγή στη χρήση της γης και τις 
δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF), 
διασφαλίζοντας τη μονιμότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του κλάδου στη μείωση των 
εκπομπών, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να χαράξουν τις εθνικές πολιτικές τους 
για να αξιοποιηθεί το δυναμικό 
μετριασμού των εκπομπών στους 
αντίστοιχους τομείς τους LULUCF·
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Or. en

Τροπολογία 227
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί συγκεκριμένους στόχους σε 
επίπεδο ΕΕ για τη χρήση της γης, την 
αλλαγή στη χρήση της γης και τις 
δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF),
διασφαλίζοντας τη μονιμότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του κλάδου στη μείωση των 
εκπομπών, καθώς και ακριβή 
παρακολούθηση και λογιστικό έλεγχο·

17. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει περαιτέρω τον αντίκτυπο
των εκπομπών στην ΕΕ και των 
δεσμεύσεων των κρατών μελών για τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τη 
χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση της 
γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες
(LULUCF), και να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με το θέμα αυτό στο 
Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας της COP17 στο Ντέρμπαν 
τον Νοέμβριο·

Or. en

Τροπολογία 228
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί συγκεκριμένους στόχους σε 
επίπεδο ΕΕ για τη χρήση της γης, την 
αλλαγή στη χρήση της γης και τις 
δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF), 
διασφαλίζοντας τη μονιμότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του κλάδου στη μείωση των 
εκπομπών, καθώς και ακριβή 
παρακολούθηση και λογιστικό έλεγχο·

17. ζητεί συγκεκριμένους στόχους, που δεν 
συνδέονται με το ETS ή τον καταμερισμό 
προσπαθειών,  σε επίπεδο ΕΕ για τη 
χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση της 
γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες
(LULUCF), διασφαλίζοντας τη μονιμότητα
των μειώσεων των εκπομπών και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του κλάδου στη μείωση των 
εκπομπών, καθώς και ακριβή 
παρακολούθηση και λογιστικό έλεγχο·
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Or. en

Τροπολογία 229
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. θεωρεί καθοριστικής 
σπουδαιότητας να συμπεριλαμβάνουν τα 
μέσα γεωργικής πολιτικής της ΕΕ 
κίνητρα για τη μείωση των επιπτώσεων 
της γεωργίας στο κλίμα, μεταξύ άλλων, 
παρέχοντας στήριξη στο πλαίσιο του 
πρώτου πυλώνα·

Or. en

Τροπολογία 230
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 β. επισημαίνει ότι η βελτίωση της 
απόδοσης των πόρων και η μείωση της 
εξάρτησης από πρώτες ύλες θα οδηγούσε 
σε σημαντικά πλεονεκτήματα 
ενεργειακής απόδοσης και χαμηλότερες 
εκπομπές CO2·

Or. en

Τροπολογία 231
Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. συνιστά να συσταθεί ειδικό ταμείο 
που θα επιτρέπει σε πυρηνικές μονάδες 
να μετέχουν σε μέτρα μείωσης των 
εκπομπών και ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 232
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι μείωσης 
της ΕΕ πρέπει να επιτευχθούν πρωτίστως 
στο εσωτερικό της ΕΕ·  υπενθυμίζει ότι η 
χρήση διεθνών αντισταθμίσεων 
υποκαθιστά τις επενδύσεις στην 
οικονομία της ΕΕ και καθυστερεί τις 
εγχώριες μειώσεις στην ΕΕ·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 233
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι μείωσης 
της ΕΕ πρέπει να επιτευχθούν πρωτίστως 
στο εσωτερικό της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση διεθνών αντισταθμίσεων
υποκαθιστά τις επενδύσεις στην 
οικονομία της ΕΕ και καθυστερεί τις 
εγχώριες μειώσεις στην ΕΕ·

18. επαναλαμβάνει ότι μολονότι οι στόχοι 
μείωσης της ΕΕ θα πρέπει να επιτευχθούν 
πρωτίστως στο εσωτερικό της ΕΕ σε 
μακροπρόθεσμη βάση· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση διεθνών αντισταθμίσεων θα 
συνέβαλε στο μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής σε χαμηλότερο κόστος·
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Or. en

Τροπολογία 234
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Κρίτων Αρσένης, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι μείωσης
της ΕΕ πρέπει να επιτευχθούν πρωτίστως 
στο εσωτερικό της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση διεθνών αντισταθμίσεων 
υποκαθιστά τις επενδύσεις στην οικονομία 
της ΕΕ και καθυστερεί τις εγχώριες 
μειώσεις στην ΕΕ·

18. επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι μείωσης 
της ΕΕ πρέπει να επιτευχθούν πρωτίστως 
στο εσωτερικό της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση διεθνών αντισταθμίσεων 
υποκαθιστά τις επενδύσεις στην οικονομία 
της ΕΕ και καθυστερεί τις εγχώριες 
μειώσεις στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν το 
σημερινό σύστημα λογιστικής των 
άμεσων εκπομπών βάσει της παραγωγής 
με σύστημα λογιστικής που θα βασίζεται 
στην κατανάλωση, αναλύοντας έαν οι 
εκπομπές έχουν πράγματι μειωθεί και δεν 
έχουν εξαχθεί· καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
δεδομένου ότι η αλλαγή των συστημάτων 
κατανάλωσης και ενεργειακής απόδοσης 
συνιστούν την πραγματική λύση για την 
αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 235
Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι μείωσης 
της ΕΕ πρέπει να επιτευχθούν πρωτίστως
στο εσωτερικό της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση διεθνών αντισταθμίσεων 

18. επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι μείωσης 
της ΕΕ πρέπει να επιτευχθούν στο 
εσωτερικό της ΕΕ με αποτελεσματική 
μείωση σε εγχώριο επίπεδο· υπενθυμίζει 
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υποκαθιστά τις επενδύσεις στην οικονομία 
της ΕΕ και καθυστερεί τις εγχώριες 
μειώσεις στην ΕΕ·

ότι η χρήση διεθνών αντισταθμίσεων
υποκαθιστά τις επενδύσεις στην οικονομία 
της ΕΕ και καθυστερεί τις εγχώριες 
μειώσεις στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 236
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Vittorio 
Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 – εδάφιο 1 (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επιλογές και μέσα για την υπέρβαση του 
στόχου του 20%
Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να τονώσουν την καινοτομία διαθέτοντας 
πόρους των περιφερειακών ταμείων και 
των ταμείων συνοχής για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης στον 
κατασκευαστικό και οικιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 237
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Karin Kadenbach, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 – εδάφιο 2 (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επιλογές και μέσα για την υπέρβαση του 
στόχου του 20%
Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα πλήρη έσοδα από 
τον πλειστηριασμό πιστώσεων του 
συστήματος ΕΕ-ETS χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά για τη βελτίωση της 
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απόδοσης της ενέργειας και των πόρων 
σε κοινωνικό επίπεδο, ιδίως στους 
θιγόμενους τομείς της ενέργειας και της 
βιομηχανίας, αντί να αποσύρονται από 
τον γενικό προϋπολογισμό των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 238
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Κρίτων Αρσένης, Åsa Westlund, Jo Leinen, Vittorio 
Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 – εδάφιο 3 (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επιλογές και μέσα για την υπέρβαση του 
στόχου του 20%
Προτρέπει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
κατανάλωση των εσόδων από 
πλειστηριασμούς εκ μέρους των κρατών 
μελών και να υποβάλλει έκθεση σχετικά 
με το θέμα αυτό σε ετήσια βάση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 239
Salvatore Tatarella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα το 2050 τονίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί η 
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ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας (λ.χ. με την εφαρμογή 
αποδοτικής από άποψη κόστους λύσης 
για τη μεγιστοποίηση των 
πλεονεκτημάτων για τον κατασκευαστικό 
τομεά της ΕΕ καθώς και των 
πλεονεκτημάτων για την ίδια την ΕΕ)· 

Or. en

Τροπολογία 240
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. υπογραμμίζει ότι η προστασία του 
κλίματος μπορεί να είναι αποτελεσματική 
μόνον αν όλες οι μεγάλες οικονομίες και 
οι εγχώριες βιομηχανίες συμμετάσχουν 
στην προσπάθεια μέσω μιας δεσμευτικής 
διεθνούς συμφωνίας που θα θεσπίζει 
ισομερή κατανομή των βαρών, 
εξασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα 
των εθνικών οικονομιών, ώστε να 
προστατεύονται από τον υπαρκτό κίνδυνο 
της μετεγκατάστασης των ευρωπαϊκών 
παραγωγικών δραστηριοτήτων·

Or. it

Τροπολογία 241
Oreste Rossi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. σημειώνει ότι, κατά κανόνα, οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ήδη 
αναλάβει δράσεις που θα επιτρέψουν 
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μείωση των εκπομπών όχι μόνο στην ΕΕ 
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, χάρη σε 
καινοτόμα προϊόντα και λύσεις· ζητεί οι 
δράσεις αυτές να υποστηριχθούν 
κατάλληλα τόσο από εθνικές όσο και από 
ευρωπαϊκές πολιτικές με στόχο την 
ολοκλήρωση των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και των ενεργειακών προκλήσεων, σε μια 
μακροπρόθεσμη προοπτική, με την άμεση 
ανάμειξη του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, χωρίς ωστόσο οι πολιτικές αυτές 
να συνεπάγονται πρόσθετη επιβάρυνση 
για τις επιχειρήσεις ή να τροφοδοτούν 
ενδεχόμενες στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού·

Or. it


