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Τροπολογία 183
Richard Seeber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24. Μολονότι οι εισροές αζώτου και 
φωσφόρου στο περιβάλλον της ΕΕ 
μειώθηκαν σημαντικά κατά την τελευταία 
εικοσαετία, η υπέρμετρη ελευθέρωση 
θρεπτικών στοιχείων εξακολουθεί να 
επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και των 
υδάτων και να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στα οικοσυστήματα, προκαλώντας 
σημαντικά προβλήματα στην ανθρώπινη 
υγεία. Ειδικότερα, για να επιτευχθεί 
περαιτέρω σημαντική μείωση της 
ελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων, πρέπει 
να αντιμετωπιστεί επειγόντως η έκλυση 
αμμωνίας που οφείλεται στην 
αναποτελεσματική διαχείριση των 
λιπασμάτων και την ανεπαρκή 
επεξεργασία των λυμάτων. Απαιτούνται 
επίσης περισσότερες προσπάθειες για τη 
διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών 
στοιχείων με τρόπο αποτελεσματικότερο 
έναντι του κόστους και αποδοτικότερο ως 
προς τους πόρους, καθώς και για τη 
βελτίωση της απόδοσης κατά τη χρήση 
λιπασμάτων. Αυτό επιβάλλει τη βελτίωση 
της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες 
προκλήσεις,, τη θέσπιση αυστηρότερων 
προτύπων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και 
την ένταξη του κύκλου των θρεπτικών 
στοιχείων σε μια πιο ολιστική προσέγγιση, 
η οποία να διασυνδέει και να ενοποιεί τις 
υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ που 
διαδραματίζουν ρόλο στην αντιμετώπιση 
της υπέρμετρης ελευθέρωσης θρεπτικών 
στοιχείων και του ευτροφισμού.

24. Μολονότι οι εισροές αζώτου και 
φωσφόρου στο περιβάλλον της ΕΕ 
μειώθηκαν σημαντικά κατά την τελευταία 
εικοσαετία, η υπέρμετρη ελευθέρωση 
θρεπτικών στοιχείων εξακολουθεί να 
επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και των 
υδάτων και να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στα οικοσυστήματα, προκαλώντας 
σημαντικά προβλήματα στην ανθρώπινη 
υγεία. Ειδικότερα, για να επιτευχθεί 
περαιτέρω σημαντική μείωση της 
ελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων, πρέπει 
να αντιμετωπιστεί επειγόντως η έκλυση 
αμμωνίας που οφείλεται στην 
αναποτελεσματική διαχείριση των 
λιπασμάτων και την ανεπαρκή 
επεξεργασία των λυμάτων. Απαιτούνται 
επίσης περισσότερες προσπάθειες για τη 
διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών 
στοιχείων με τρόπο αποτελεσματικότερο 
έναντι του κόστους και αποδοτικότερο ως 
προς τους πόρους, καθώς και για τη 
βελτίωση της απόδοσης κατά τη χρήση 
λιπασμάτων. Αυτό επιβάλλει τη βελτίωση 
της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες 
προκλήσεις, τη θέσπιση αυστηρότερων 
προτύπων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και 
την ένταξη του κύκλου των θρεπτικών 
στοιχείων σε μια πιο ολιστική προσέγγιση, 
η οποία να διασυνδέει και να ενοποιεί τις 
υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ που 
διαδραματίζουν ρόλο στην αντιμετώπιση 
της υπέρμετρης ελευθέρωσης θρεπτικών 
στοιχείων και του ευτροφισμού. Επιπλέον, 
είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η 
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περιβαλλοντική συνείδηση του 
πληθυσμού στον τομέα αυτόν. Αυτό θα 
πρέπει να εκφράζεται με τη μειωμένη 
χρήση χημικών λιπασμάτων και 
παρασιτοκτόνων, μεταξύ άλλων και σε 
ιδιωτικούς κήπους και χώρους πρασίνου.

Or. de

Τροπολογία 184
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24α. Η λιγότερο εντατική προσέγγιση 
όσον αφορά τη ζωική παραγωγή θα ήταν 
ωφέλιμη για πολλούς από τους στόχους 
του προγράμματος, καθώς θα οδηγούσε 
σε χαμηλότερες εκπομπές αζώτου και 
φωσφόρου, μειωμένους κινδύνους για τη 
βιοποικιλότητα και βελτιωμένη ποιότητα 
εδάφους, αέρα και υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25. Η δράση που θα αναληφθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα, με σκοπό την 
αποκατάσταση του 15% των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στην 
ΕΕ και την επέκταση της χρήσης πράσινης 
υποδομής, θα διευκολύνει την επίλυση του 
προβλήματος του κατακερματισμού της 

25. Η δράση που θα αναληφθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα, με σκοπό την 
αποκατάσταση του 15% των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στην 
ΕΕ έως το 2020 και την επέκταση της 
χρήσης πράσινης υποδομής, θα 
διευκολύνει την επίλυση του προβλήματος 
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γης. Θα ενισχύσει περαιτέρω το φυσικό 
κεφάλαιο και την ανθεκτικότητα των 
οικοσυστημάτων, ενώ μπορεί να 
προσφέρει οικονομικά συμφέρουσες 
επιλογές για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της και για τη διαχείριση του 
κινδύνου φυσικών καταστροφών. Εν τω 
μεταξύ, οι προσπάθειες των κρατών μελών 
για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που 
αυτά παρέχουν, καθώς και η πρωτοβουλία 
«μηδενική καθαρή απώλεια» που έχει 
προγραμματιστεί για το 2015, θα 
συμβάλουν στη διατήρηση του αποθέματος 
φυσικού κεφαλαίου σε διάφορες κλίμακες. 
Η ενσωμάτωση της οικονομικής αξίας των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών στα 
συστήματα λογιστικής απεικόνισης και 
υποβολής εκθέσεων σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο μέχρι το 2020 θα έχει ως 
αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση του 
φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ.

του κατακερματισμού της γης. Το 
παραπάνω ποσοστό θα πρέπει να 
θεωρηθεί, ωστόσο, ως το ελάχιστο δυνατό 
και η ΕΕ καλείται να θέσει έναν αρκετά 
υψηλότερο στόχο αποκατάστασης, ο 
οποίος να αντανακλά τον ίδιο της, πιο 
φιλόδοξο πρωταρχικό στόχο και το όραμά 
της για το 2050. Οι εν λόγω δράσεις, οι 
οποίες είναι επιπρόσθετες της πλήρους 
εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με τα 
πτηνά και τους οικότοπους, θα 
συμβάλλουν περαιτέρω στη δημιουργία 
και διατήρηση υγιών και ανθεκτικών 
οικοσυστημάτων και θα ενισχύσουν τις 
υπηρεσίες που αυτά παρέχουν. Θα 
ενισχύσει περαιτέρω το φυσικό κεφάλαιο 
και την ανθεκτικότητα των 
οικοσυστημάτων, ενώ μπορεί να 
προσφέρει οικονομικά συμφέρουσες 
επιλογές για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της και για τη διαχείριση του 
κινδύνου φυσικών καταστροφών. Εν τω 
μεταξύ, οι προσπάθειες των κρατών μελών 
για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που 
αυτά παρέχουν, καθώς και η πρωτοβουλία 
«μηδενική καθαρή απώλεια» που έχει 
προγραμματιστεί για το 2015, θα 
συμβάλουν στη διατήρηση του αποθέματος 
φυσικού κεφαλαίου. Η ενσωμάτωση της 
οικονομικής αξίας των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών στα συστήματα λογιστικής 
απεικόνισης και υποβολής εκθέσεων σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο μέχρι το 2020 
θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25. Η δράση που θα αναληφθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα, με σκοπό την 
αποκατάσταση του 15% των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στην 
ΕΕ και την επέκταση της χρήσης πράσινης 
υποδομής, θα διευκολύνει την επίλυση του 
προβλήματος του κατακερματισμού της 
γης. Θα ενισχύσει περαιτέρω το φυσικό 
κεφάλαιο και την ανθεκτικότητα των 
οικοσυστημάτων, ενώ μπορεί να 
προσφέρει οικονομικά συμφέρουσες 
επιλογές για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της και για τη διαχείριση του 
κινδύνου φυσικών καταστροφών. Εν τω 
μεταξύ, οι προσπάθειες των κρατών μελών 
για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που 
αυτά παρέχουν, καθώς και η πρωτοβουλία 
«μηδενική καθαρή απώλεια» που έχει 
προγραμματιστεί για το 2015, θα 
συμβάλουν στη διατήρηση του αποθέματος 
φυσικού κεφαλαίου σε διάφορες κλίμακες. 
Η ενσωμάτωση της οικονομικής αξίας των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών στα 
συστήματα λογιστικής απεικόνισης και 
υποβολής εκθέσεων σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο μέχρι το 2020 θα έχει ως 
αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση του 
φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ.

25. Η δράση που θα αναληφθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα, με σκοπό την 
αποκατάσταση του 15% των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στην 
ΕΕ και την επέκταση της χρήσης πράσινης 
υποδομής, θα διευκολύνει την επίλυση του 
προβλήματος του κατακερματισμού της 
γης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της δράσης θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά και οι χώροι των κρατών 
μελών. Θα ενισχύσει περαιτέρω το φυσικό 
κεφάλαιο και την ανθεκτικότητα των 
οικοσυστημάτων, ενώ μπορεί να 
προσφέρει οικονομικά συμφέρουσες 
επιλογές για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της και για τη διαχείριση του 
κινδύνου φυσικών καταστροφών. Εν τω 
μεταξύ, οι προσπάθειες των κρατών μελών 
για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που 
αυτά παρέχουν, καθώς και η πρωτοβουλία 
«μηδενική καθαρή απώλεια» που έχει 
προγραμματιστεί για το 2015, θα 
συμβάλουν στη διατήρηση του αποθέματος 
φυσικού κεφαλαίου σε διάφορες κλίμακες. 
Η ενσωμάτωση της οικονομικής αξίας των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών στα 
συστήματα λογιστικής απεικόνισης και 
υποβολής εκθέσεων σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο μέχρι το 2020 θα έχει ως 
αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση του 
φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ.

Or. fi

Τροπολογία 187
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. Για την προστασία, τη διατήρηση και 
την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της 
ΕΕ το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το 
αργότερο το 2020:

26. Για την προστασία, τη διατήρηση και 
την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της 
ΕΕ το πρόγραμμα θα πρέπει να
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

Or. it

Τροπολογία 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. Για την προστασία, τη διατήρηση και 
την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της 
ΕΕ το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το 
αργότερο το 2020:

26. Για την προστασία, τη διατήρηση και 
την ενίσχυση της βιώσιμης χρήσης του 
φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ το πρόγραμμα 
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

Or. en

Τροπολογία 189
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ανάσχεση της απώλειας 
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των 
υπηρεσιών που αυτά παρέχουν.

α) Ανάσχεση της απώλειας 
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και όχι μόνο
διατήρηση αλλά και ενίσχυση των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που 
αυτά παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων 
των ιχθυαποθεμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ανάσχεση της απώλειας 
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των 
υπηρεσιών που αυτά παρέχουν.

α) Ανάσχεση της απώλειας 
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και 
διατήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση 
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 
που αυτά παρέχουν, ιδίως μέσω της 
πλήρους υλοποίησης και της 
αποτελεσματικής διατήρησης του 
δικτύου Natura 2000 που υποστηρίζεται 
από πλαίσια δράσης προτεραιότητας, και 
μέσω της εφαρμογής της αρχής της 
«μηδενικής καθαρής απώλειας» .

Or. en

Τροπολογία 191
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Σημαντική μείωση των επιπτώσεων των 
πιέσεων που ασκούνται στα γλυκά, τα 
μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα ώστε 
να επιτευχθεί, να διατηρηθεί ή να 
ενισχυθεί η καλή κατάσταση, όπως 
ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα.

β) Σημαντική μείωση των επιπτώσεων των 
πιέσεων που ασκούνται στα γλυκά, τα 
μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα ώστε 
να επιτευχθεί, και κατά προτίμηση να 
διατηρηθεί ή να ενισχυθεί η καλή 
κατάσταση, όπως ορίζεται στην οδηγία-
πλαίσιο για τα ύδατα.

Or. en

Τροπολογία 192
Richard Seeber, Peter Liese
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Σημαντική μείωση των επιπτώσεων των 
πιέσεων που ασκούνται στα γλυκά, τα 
μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα ώστε 
να επιτευχθεί, να διατηρηθεί ή να 
ενισχυθεί η καλή κατάσταση, όπως 
ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα.

β) Σημαντική μείωση των επιπτώσεων των 
πιέσεων που ασκούνται στα γλυκά, τα 
μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα ώστε 
να επιτευχθεί, να διατηρηθεί ή να 
ενισχυθεί η καλή κατάσταση, όπως 
ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, 
μεταξύ άλλων με μέτρα πολλαπλής 
συμμόρφωσης.

Or. de

Τροπολογία 193
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μείωση των επιπτώσεων των πιέσεων 
που ασκούνται στα θαλάσσια ύδατα ώστε 
να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση, όπως 
απαιτείται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για 
τη θαλάσσια στρατηγική.

γ) Μείωση των επιπτώσεων των πιέσεων 
που ασκούνται στα θαλάσσια ύδατα ώστε 
να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση, όπως 
απαιτείται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για 
τη θαλάσσια στρατηγική. Τούτο θα 
συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση της 
βιοποικιλότητας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα 
οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα.

δ) Σημαντική μείωση των επιπτώσεων της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα 
οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα
προκειμένου να επιτευχθεί ο 
μακροπρόθεσμος στόχος της μη 
υπέρβασης των κρίσιμων φορτίων και 
επιπέδων.

Or. en

Τροπολογία 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, 
επαρκή προστασία του εδάφους και 
σημαντική πρόοδο όσον αφορά την 
αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών.

ε) Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, 
επαρκή προστασία του εδάφους στα κράτη
μέλη και σημαντική πρόοδο από τα κράτη 
μέλη όσον αφορά την αποκατάσταση 
μολυσμένων τοποθεσιών.

Or. de

Τροπολογία 196
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, 
επαρκή προστασία του εδάφους και 
σημαντική πρόοδο όσον αφορά την 
αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών.

ε) Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, 
επαρκή προστασία του εδάφους, ενίσχυση 
της εδαφικής γονιμότητας των 
γεωργικών εκτάσεων και σημαντική 
πρόοδο όσον αφορά την αποκατάσταση 
μολυσμένων τοποθεσιών.
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Or. en

Τροπολογία 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, 
επαρκή προστασία του εδάφους και 
σημαντική πρόοδο όσον αφορά την 
αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών.

ε) Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, 
επαρκή προστασία του εδάφους εντός ενός 
δεσμευτικού νομοθετικού πλαισίου και 
σημαντική πρόοδο όσον αφορά την 
αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών.

Or. en

Τροπολογία 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Προστασία των δασών και των 
υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική 
αλλαγή και στις πυρκαγιές.

ζ) Προστασία και βιώσιμη διαχείριση των 
δασών και της πληθώρας των υπηρεσιών 
που παρέχουν και βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική 
αλλαγή και στις πυρκαγιές, δεδομένου ότι 
τα δάση συνιστούν σημαντική 
ανανεώσιμη πηγή πρώτων υλών.

Or. en

Τροπολογία 199
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Προστασία των δασών και των 
υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση 
της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική 
αλλαγή και στις πυρκαγιές.

ζ) Βιώσιμη διαχείριση των δασών
προκειμένου να διασφαλιστούν οι 
υπηρεσίες που παρέχουν και προκειμένου 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά τους στην 
κλιματική αλλαγή, στις πυρκαγιές, στις 
θύελλες και στην προσβολή από παράσιτα 
και ασθένειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει, αντί να εστιάζει απλώς στην προστασία των δασών, να τονίζει επίσης 
τον ρόλο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών.

Τροπολογία 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

α) Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεις.

Or. en

Τροπολογία 201
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

α) Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και ενίσχυση 
της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διατήρηση 
χερσαίων και θαλάσσιων οικότοπων και 
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ειδών.

Or. en

Τροπολογία 202
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Πλήρης εφαρμογή του προσχεδίου για 
τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 
Ευρώπης.

β) Πλήρης εφαρμογή της οδηγίας-
πλαισίου για τα ύδατα και του προσχεδίου 
για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 
Ευρώπης, μεταξύ άλλων με μέτρα 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

Or. de

Τροπολογία 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Πλήρης εφαρμογή του προσχεδίου για 
τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 
Ευρώπης.

β) Πλήρης εφαρμογή του προσχεδίου για 
τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 
Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
τα ειδικά τους χαρακτηριστικά.

Or. fi

Τροπολογία 204
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Αύξηση των προσπαθειών, μεταξύ 
άλλων, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη 
υγιών ιχθυαποθεμάτων το αργότερο το 
2020, με πρώτο βήμα την αλίευση στα 
επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης 
και κάτω, από το 2015, σε όλους τους 
τύπους αλιείας, και για να καθοριστεί 
ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των 
απορριμμάτων στη θάλασσα.

γ) Αύξηση των προσπαθειών, μεταξύ 
άλλων, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη 
υγιών ιχθυαποθεμάτων το αργότερο το 
2020, με πρώτο βήμα την αλίευση στα 
επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης 
και κάτω, από το 2015, σε όλους τους 
τύπους αλιείας, για να καθοριστεί 
ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των 
απορριμμάτων στη θάλασσα, και για να 
υποστηριχθούν ενεργά ιδιωτικές και 
δημόσιες πρωτοβουλίες για την πρόληψη 
και καταπολέμηση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων, περιλαμβανομένων 
πρωτοβουλιών που υπάγονται στην 
κατηγορία της «αλίευσης απορριμμάτων» 
και όχι μόνο.

Or. en

Τροπολογία 205
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Αύξηση των προσπαθειών, μεταξύ 
άλλων, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη 
υγιών ιχθυαποθεμάτων το αργότερο το 
2020, με πρώτο βήμα την αλίευση στα 
επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης 
και κάτω, από το 2015, σε όλους τους 
τύπους αλιείας, και για να καθοριστεί 
ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των 
απορριμμάτων στη θάλασσα.

γ) Αύξηση των προσπαθειών, μεταξύ 
άλλων, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη 
υγιών ιχθυαποθεμάτων το αργότερο το 
2020, με πρώτο βήμα την αλίευση στα 
επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης 
και κάτω, από το 2015, σε όλους τους 
τύπους αλιείας, και για να καθοριστεί 
ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των 
απορριμμάτων στη θάλασσα. Επιπλέον, 
θέσπιση ολοκληρωμένης και συνεκτικής 
διαχείρισης των παράκτιων περιοχών, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμη ισορροπία μεταξύ της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων και 
παράκτιων περιοχών·
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Or. de

Τροπολογία 206
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ένταση των προσπαθειών για να 
επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με την 
ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθορισμός 
στρατηγικών στόχων και δράσεων για τη 
μετά το 2020 περίοδο.

δ) Λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων 
γεωγραφικών και κλιματικών συνθηκών,
ένταση των προσπαθειών για να επιτευχθεί 
πλήρης συμμόρφωση με την ενωσιακή 
νομοθεσία για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθορισμός 
στρατηγικών στόχων και δράσεων για τη 
μετά το 2020 περίοδο.

Or. it

Τροπολογία 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ένταση των προσπαθειών για να 
επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με την 
ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθορισμός 
στρατηγικών στόχων και δράσεων για τη 
μετά το 2020 περίοδο.

δ) Επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με 
την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθορισμός 
στρατηγικών στόχων και δράσεων για τη 
μετά το 2020 περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 208
Andrés Perelló Rodríguez
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Αύξηση των προσπαθειών για τον 
περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους 
και την αύξηση της οργανικής ύλης του, 
για την αποκατάσταση μολυσμένων 
τοποθεσιών και για την ενίσχυση της 
ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις
γης πτυχών σε συντονισμένες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων 
των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων 
για το έδαφος και για τη γη ως πόρο, 
καθώς και χωροταξικών στόχων.

ε) Αύξηση των προσπαθειών για τον 
περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους 
και την αύξηση της οργανικής ύλης του, 
για την αποκατάσταση μολυσμένων 
τοποθεσιών και για την ενίσχυση της 
ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις 
γης πτυχών σε συντονισμένες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων 
των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων
και δεσμευτικής νομοθεσίας για το 
έδαφος και για τη γη ως πόρο, καθώς και 
χωροταξικών στόχων.

Or. es

Τροπολογία 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Αύξηση των προσπαθειών για τον 
περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους 
και την αύξηση της οργανικής ύλης του, 
για την αποκατάσταση μολυσμένων 
τοποθεσιών και για την ενίσχυση της 
ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις 
γης πτυχών σε συντονισμένες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων 
των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων 
για το έδαφος και για τη γη ως πόρο, 
καθώς και χωροταξικών στόχων.

ε) Αύξηση των προσπαθειών σε εθνικό 
επίπεδο για τον περιορισμό της διάβρωσης 
του εδάφους και την αύξηση της οργανικής 
ύλης του, για την αποκατάσταση 
μολυσμένων τοποθεσιών και για την 
ενίσχυση της ενσωμάτωσης των σχετικών 
με τις χρήσεις γης πτυχών σε 
συντονισμένες διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων 
για το έδαφος και για τη γη ως πόρο, 
καθώς και χωροταξικών στόχων.

Ενίσχυση των προσπαθειών σε εθνικό 
επίπεδο για τον περιορισμό των 
χρησιμοποιούμενων εκτάσεων και για τη 
διατήρηση γεωργικών γαιών για την 
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παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και 
ανανεώσιμων πρώτων υλών·

Or. de

Τροπολογία 210
Richard Seeber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση 
των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται 
από αστικά και βιομηχανικά λύματα και 
από τη χρήση λιπασμάτων.

στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση 
των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται 
από αστικά και βιομηχανικά λύματα και 
από τη χρήση λιπασμάτων. Ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης του 
πληθυσμού μέσω πρωτοβουλιών για τη 
μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων 
και παρασιτοκτόνων ειδικά για 
ιδιωτικούς κήπους και χώρους πρασίνου.

Or. de

Τροπολογία 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση 
των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται 
από αστικά και βιομηχανικά λύματα και 
από τη χρήση λιπασμάτων.

στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση 
των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται 
από αστικά και βιομηχανικά λύματα, μέσω 
του καλύτερου ελέγχου της πηγής τους, 
και από τη χρήση λιπασμάτων, μέσω του 
καλύτερου ελέγχου της χρήσης τους.

Or. en
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Τροπολογία 212
Elena Oana Antonescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση 
των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται 
από αστικά και βιομηχανικά λύματα και 
από τη χρήση λιπασμάτων.

στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση 
των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται 
από αστικά και βιομηχανικά λύματα, μέσω 
του καλύτερου ελέγχου της πηγής τους,
και από τη χρήση λιπασμάτων, μέσω του 
καλύτερου ελέγχου της χρήσης τους.

Or. en

Τροπολογία 213
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση 
των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται 
από αστικά και βιομηχανικά λύματα και 
από τη χρήση λιπασμάτων.

στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση 
των εκπομπών αζώτου και τη μείωση και 
αξιοποίηση των εκπομπών φωσφόρου, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται 
από αστικά και βιομηχανικά λύματα και 
από τη χρήση λιπασμάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υποστηριχθεί η αξιοποίηση του φωσφόρου, βασικού συστατικού, απαραίτητου για 
τη γεωργία, τα φυσικά κοιτάσματα του οποίου σταδιακά εξαντλούνται, ο οποίος υπάρχει σε 
σημαντικές ποσότητες στα αστικά απόβλητα.
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Τροπολογία 214
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) προώθηση της μετάβασης σε 
συνδεόμενα με τις γαίες συστήματα 
βιώσιμης ζωικής παραγωγής, μέσω της 
καλύτερης ενσωμάτωσης των στόχων 
περιβαλλοντικής προστασίας στην 
γεωργική πολιτική· 

Or. en

Τροπολογία 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Κατάστρωση και εφαρμογή νέας 
δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα 
καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που 
ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά 
οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση της προστασίας 
και της ενίσχυσης των δασών.

ζ) Κατάστρωση και εφαρμογή νέας 
δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα 
καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που 
ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά 
οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση της προστασίας 
και της ενίσχυσης των δασών, ενώ 
γίνονται σεβαστές οι διαφορετικές 
περιφερειακές προϋποθέσεις βιώσιμης 
δασοκομίας.

Or. en

Τροπολογία 216
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Κατάστρωση και εφαρμογή νέας 
δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα 
καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που 
ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά 
οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση της προστασίας 
και της ενίσχυσης των δασών.

ζ) Κατάστρωση και εφαρμογή νέας κοινής
δασικής πολιτικής της ΕΕ, παράλληλα με 
τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ, η 
οποία θα καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες 
που ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά 
οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση της προστασίας 
και της ενίσχυσης των δασών.

Or. es

Τροπολογία 217
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Κατάστρωση και εφαρμογή νέας 
δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα 
καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που 
ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά 
οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση της προστασίας 
και της ενίσχυσης των δασών.

ζ) Κατάστρωση και εφαρμογή νέας 
δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα 
καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που 
ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά 
οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση της προστασίας 
και της ενίσχυσης των δασών, διαθέτοντας
παράλληλα τους απαιτούμενους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους 
στην καταπολέμηση των δασικών 
πυρκαγιών.

Or. es

Τροπολογία 218
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Στόχος προτεραιότητας αριθ. 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 2:
Μετατροπή της ΕΕ σε μια πράσινη και 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 2: Αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας μιας κυκλικής 
οικονομίας, που χαρακτηρίζεται από 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
αποδοτική χρήση των πόρων και σεβασμό 
του περιβάλλοντος και των 
οικοσυστημάτων

Or. it

(Πρβλ. τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β))

Τροπολογία 219
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – Στόχος προτεραιότητας αριθ. 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 2:
Μετατροπή της ΕΕ σε μια πράσινη και
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 2: μετατροπή 
της ΕΕ σε μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των 
πόρων που σέβεται το περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 220
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27. Η εμβληματική πρωτοβουλία
«Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη», που εντάσσεται στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», αποσκοπεί στη στήριξη 
της στροφής προς μια οικονομία που 
χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο όλους 

27. Η εμβληματική πρωτοβουλία
«Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη», που εντάσσεται στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», αποσκοπεί στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας
που θα χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο 
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τους πόρους, αποσυνδέει πλήρως την 
οικονομική μεγέθυνση από τη χρήση 
πόρων και ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω 
της αποδοτικότητας και της καινοτομίας 
και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη και ο χάρτης πορείας για 
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους της πρωτοβουλίας, 
καθώς καθορίζουν το πλαίσιο για 
μελλοντικά μέτρα υλοποίησης των εν λόγω 
στόχων.

όλους τους πόρους, θα αποσυνδέει στο 
μέτρο του δυνατού την οικονομική 
μεγέθυνση από τη χρήση πόρων και 
ενέργειας και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της, θα μειώνει τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, θα στοχεύει 
στην καινοτομία και θα προάγει την 
ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού. Ο χάρτης πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη 
και ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της 
πρωτοβουλίας, καθώς, μεταξύ των 
πιθανών σεναρίων, ορισμένα χρησιμεύουν 
ως γνώμονας για μελλοντικά μέτρα 
υλοποίησης των εν λόγω στόχων.

Or. it

Τροπολογία 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27. Η εμβληματική πρωτοβουλία
«Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη», που εντάσσεται στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», αποσκοπεί στη στήριξη 
της στροφής προς μια οικονομία που 
χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο όλους 
τους πόρους, αποσυνδέει πλήρως την 
οικονομική μεγέθυνση από τη χρήση 
πόρων και ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω 
της αποδοτικότητας και της καινοτομίας 
και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη και ο χάρτης πορείας για 

27. Η εμβληματική πρωτοβουλία
«Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη», που εντάσσεται στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», αποσκοπεί στη στήριξη 
της στροφής προς μια οικονομία που 
χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο όλους 
τους πόρους, αποσυνδέει πλήρως την 
οικονομική μεγέθυνση από τη χρήση 
πόρων και ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω 
της αποδοτικότητας και της καινοτομίας 
και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη και οι προτάσεις της 
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τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους της πρωτοβουλίας, 
καθώς καθορίζουν το πλαίσιο για 
μελλοντικά μέτρα υλοποίησης των εν λόγω 
στόχων.

Επιτροπής για έναν χάρτη πορείας για τη 
μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών, ο ενεργειακός χάρτης πορείας 
2050 και η λευκή βίβλος για τις 
μεταφορές συνιστούν βασικά σημεία 
εκκίνησης για τον καθορισμό του 
πλαισίου για μελλοντικά μέτρα 
υλοποίησης των εν λόγω στόχων, στο 
πλαίσιο της νέας παγκόσμιας συμφωνίας 
για το κλίμα που πρόκειται να συναφθεί 
το 2015.

Or. en

Τροπολογία 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27. Η εμβληματική πρωτοβουλία 
«Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη», που εντάσσεται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», αποσκοπεί στη στήριξη 
της στροφής προς μια οικονομία που 
χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο όλους 
τους πόρους, αποσυνδέει πλήρως την 
οικονομική μεγέθυνση από τη χρήση 
πόρων και ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω 
της αποδοτικότητας και της καινοτομίας 
και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη και ο χάρτης πορείας για 
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους της πρωτοβουλίας, 
καθώς καθορίζουν το πλαίσιο για 
μελλοντικά μέτρα υλοποίησης των εν λόγω 

27. Η εμβληματική πρωτοβουλία 
«Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη», που εντάσσεται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», αποσκοπεί στη στήριξη 
της στροφής προς μια οικονομία που 
χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο όλους 
τους πόρους, αποσυνδέει πλήρως την 
οικονομική μεγέθυνση από τη χρήση 
πόρων και ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω 
της αποδοτικότητας και της καινοτομίας 
και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη, ο χάρτης πορείας για τη 
μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών και η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών ανάμεσα στα κράτη μέλη 
αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της 
πρωτοβουλίας, καθώς καθορίζουν το 
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στόχων. πλαίσιο για μελλοντικά μέτρα υλοποίησης 
των εν λόγω στόχων.

Or. en

Τροπολογία 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27. Η εμβληματική πρωτοβουλία 
«Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη», που εντάσσεται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», αποσκοπεί στη στήριξη 
της στροφής προς μια οικονομία που 
χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο όλους 
τους πόρους, αποσυνδέει πλήρως την 
οικονομική μεγέθυνση από τη χρήση 
πόρων και ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω 
της αποδοτικότητας και της καινοτομίας 
και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη και ο χάρτης πορείας για 
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους της πρωτοβουλίας, 
καθώς καθορίζουν το πλαίσιο για 
μελλοντικά μέτρα υλοποίησης των εν λόγω 
στόχων.

27. Η εμβληματική πρωτοβουλία 
«Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη», που εντάσσεται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», αποσκοπεί στη στήριξη 
της στροφής προς μια οικονομία που 
χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο όλους 
τους πόρους, μειώνει τη συνολική εξόρυξη 
και χρήση πόρων, αποσυνδέει πλήρως την 
οικονομική μεγέθυνση από τη χρήση 
πόρων και ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω 
της αποδοτικότητας και της καινοτομίας 
και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη και ο χάρτης πορείας για 
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους της πρωτοβουλίας, 
καθώς καθορίζουν το πλαίσιο για 
μελλοντικά μέτρα υλοποίησης των εν λόγω 
στόχων. 

Or. en

Τροπολογία 224
Riikka Manner



AM\931425EL.doc 25/77 PE508.027v01-00

EL

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27α. Η βιοοικονομία είναι το κλειδί για 
την έξυπνη και πράσινη ανάπτυξη στην 
Ευρώπη. Η βιοοικονομία έχει ιδιαίτερα 
ισχυρή επιρροή στις περιφερειακές 
οικονομίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Η 
βιοοικονομία απαιτεί επενδύσεις στις 
αλυσίδες εφοδιασμού για πρώτες ύλες, 
ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα 
πρώτων υλών.

Or. fi

Τροπολογία 225
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου 
των τιμών των πόρων, ανεπάρκειας και 
περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται 
καινοτομία σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων. 
Ο επιχειρηματικός τομέας αποτελεί τη 
βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν 
θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα
δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την
εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών
πλαισίωσης της οικοκαινοτομίας,
τονώνοντας την ανάπτυξη αειφόρων 
επιχειρηματικών ή τεχνολογικών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των 

28. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου 
των τιμών των πόρων, ανεπάρκειας και 
περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται 
καινοτομία σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων. 
Ο επιχειρηματικός τομέας αποτελεί τη 
βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας. Θα πρέπει, ωστόσο, τα 
κυβερνητικά μέτρα, σε επίπεδο Ένωσης 
και κρατών μελών, να περιορίζονται στην
εξασφάλιση της γενικής πλαισίωσης της 
οικοκαινοτομίας, προκειμένου να μην 
αλλοιώνεται η φυσική πορεία εξέλιξης 
της ελεύθερης αγοράς προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης αειφόρων 
επιχειρηματικών ή τεχνολογικών λύσεων 
για την αντιμετώπιση των 
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περιβαλλοντικών προκλήσεων. περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Or. it

Τροπολογία 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου 
των τιμών των πόρων, ανεπάρκειας και 
περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται 
καινοτομία σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων.
Ο επιχειρηματικός τομέας αποτελεί τη 
βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν 
θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα 
δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση 
των κατάλληλων συνθηκών πλαισίωσης 
της οικοκαινοτομίας, τονώνοντας την 
ανάπτυξη αειφόρων επιχειρηματικών ή 
τεχνολογικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων.

28. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και να μειωθεί η 
συνολική χρήση των πόρων σε συνθήκες 
ανόδου των τιμών των πόρων, εξάρτησης 
από τις εισαγωγές, ανεπάρκειας και 
περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται 
καινοτομία σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων.
Οι συμπράξεις καινοτομίας ανάμεσα στη 
βιομηχανία και τον τομέα επεξεργασίας 
των λυμάτων, καθώς και η έρευνα για την 
ανακυκλωσιμότητα σημαντικών για την 
τεχνολογία πρώτων υλών θα συμβάλουν 
στη διασφάλιση του εφοδιασμού με
πρώτες ύλες. Ο επιχειρηματικός τομέας, 
ανταποκρινόμενος στις ρυθμιστικές 
ωθήσεις της φιλόδοξης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας αποτελεί τη βασική κινητήρια 
δύναμη της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν 
θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα 
δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση 
των κατάλληλων συνθηκών όσον αφορά 
το νομοθετικό πλαίσιο για τις επενδύσεις 
και την οικοκαινοτομία, τονώνοντας την 
ανάπτυξη αειφόρων επιχειρηματικών ή 
τεχνολογικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων.
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Τροπολογία 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου 
των τιμών των πόρων, ανεπάρκειας και 
περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται 
καινοτομία σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων. 
Ο επιχειρηματικός τομέας αποτελεί τη 
βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν 
θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα 
δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση 
των κατάλληλων συνθηκών πλαισίωσης 
της οικοκαινοτομίας, τονώνοντας την 
ανάπτυξη αειφόρων επιχειρηματικών ή 
τεχνολογικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων.

28. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου 
των τιμών των πόρων, ανεπάρκειας και 
περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται 
καινοτομία σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων. 
Ο επιχειρηματικός τομέας αποτελεί τη 
βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν 
θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα 
δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση 
των κατάλληλων συνθηκών πλαισίωσης 
της οικοκαινοτομίας, καθώς τονώνουν την 
ανάπτυξη αειφόρων επιχειρηματικών ή 
τεχνολογικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων και προωθούν βιώσιμα 
πρότυπα για τη χρήση των πόρων.

Or. en

Τροπολογία 228
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29. Η βασική αυτή απαίτηση για την 29. Η βασική αυτή απαίτηση για την 
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αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων συνοδεύεται και από 
σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Η 
δυνητική αύξηση των θέσεων εργασίας 
που επιφέρει ο μετασχηματισμός σε μια 
οικονομία χαμηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την επίτευξη των σχετικών 
με την απασχόληση στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
απασχόληση στον κλάδο των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και 
υπηρεσιών στην ΕΕ αυξάνεται κατά 
περίπου 3% ετησίως τα τελευταία έτη. Η 
παγκόσμια αγορά για τις οικοβιομηχανίες 
υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα τρισ. 
ευρώ και προβλέπεται να διπλασιαστεί 
σχεδόν κατά την επόμενη δεκαετία. Οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη το 
παγκόσμιο προβάδισμα όσον αφορά την 
ανακύκλωση και την ενεργειακή απόδοση 
και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
επωφεληθούν από αυτή την αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης, με στήριξη από το 
σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτομία. Για 
παράδειγμα, μόνο στον ευρωπαϊκό κλάδο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αναμένεται να δημιουργηθούν 
περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις 
εργασίας έως το 2020.

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων συνοδεύεται και από 
σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Η 
δυνητική αύξηση των θέσεων εργασίας 
που επιφέρει η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας που 
χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα
ανθρακούχων εκπομπών και από την 
αποδοτική χρήση των πόρων αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη 
των σχετικών με την απασχόληση στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
απασχόληση στον κλάδο των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και 
υπηρεσιών στην ΕΕ αυξάνεται κατά 
περίπου 3% ετησίως τα τελευταία έτη. Η 
παγκόσμια αγορά για τις οικοβιομηχανίες 
υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα τρισ. 
ευρώ και προβλέπεται να διπλασιαστεί 
σχεδόν κατά την επόμενη δεκαετία. Οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη το 
παγκόσμιο προβάδισμα όσον αφορά την 
ανακύκλωση και την ενεργειακή απόδοση 
και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
επωφεληθούν από αυτή την αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης, με στήριξη από το 
σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτομία. Για 
παράδειγμα, μόνο στον ευρωπαϊκό κλάδο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αναμένεται να δημιουργηθούν 
περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις 
εργασίας έως το 2020.

Or. it

Τροπολογία 229
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29. Η βασική αυτή απαίτηση για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων συνοδεύεται και από 

29. Η βασική αυτή απαίτηση για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων συνοδεύεται και από 
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σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Η 
δυνητική αύξηση των θέσεων εργασίας 
που επιφέρει ο μετασχηματισμός σε μια 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την επίτευξη των σχετικών 
με την απασχόληση στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
απασχόληση στον κλάδο των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και 
υπηρεσιών στην ΕΕ αυξάνεται κατά 
περίπου 3% ετησίως τα τελευταία έτη. Η 
παγκόσμια αγορά για τις οικοβιομηχανίες 
υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα τρισ. 
ευρώ και προβλέπεται να διπλασιαστεί 
σχεδόν κατά την επόμενη δεκαετία. Οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη το 
παγκόσμιο προβάδισμα όσον αφορά την 
ανακύκλωση και την ενεργειακή απόδοση 
και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
επωφεληθούν από αυτή την αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης, με στήριξη από το
σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτομία. Για 
παράδειγμα, μόνο στον ευρωπαϊκό κλάδο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αναμένεται να δημιουργηθούν 
περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις 
εργασίας έως το 2020.

σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Η 
δυνητική αύξηση των θέσεων εργασίας 
που επιφέρει ο μετασχηματισμός σε μια 
ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη 
των σχετικών με την απασχόληση στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
απασχόληση στον κλάδο των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και 
υπηρεσιών στην ΕΕ αυξάνεται κατά 
περίπου 3% ετησίως τα τελευταία έτη. Η 
παγκόσμια αγορά για τις οικοβιομηχανίες 
υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα τρισ. 
ευρώ και προβλέπεται να διπλασιαστεί 
σχεδόν κατά την επόμενη δεκαετία. Οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη το 
παγκόσμιο προβάδισμα όσον αφορά την 
ανακύκλωση και την ενεργειακή απόδοση 
και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
επωφεληθούν από αυτή την αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης, με στήριξη από το 
σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτομία. Για 
παράδειγμα, μόνο στον ευρωπαϊκό κλάδο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αναμένεται να δημιουργηθούν 
περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις 
εργασίας έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 230
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29α. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η 
ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει και να 
διατηρήσει τις συνθήκες που απαιτούνται 
για την ανάπτυξη βιομηχανιών βιολογικής 
βάσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η 
διασφάλιση βιώσιμου εφοδιασμού 



PE508.027v01-00 30/77 AM\931425EL.doc

EL

πρώτων υλών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 28 του εισηγητή, στην οποία οι «οικολογικές 
βιομηχανίες» αντικαθιστώνται με τις «βιομηχανίες βιολογικής βάσης» καθώς μέσω της 
αναφοράς στις βιομηχανίες βιολογικής βάσης υποστηρίζεται η στρατηγική βιοοικονομίας της 
ΕΕ.

Τροπολογία 231
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών μέχρι το 2050.
Ενώ η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία προς 
τη μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης. 
Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της 
ζήτησης ενέργειας και της υπό εξέλιξη
δημόσιας συζήτησης για τις συγκρούσεις 
μεταξύ των χρήσεων γης για την παραγωγή 
τροφίμων και για την παραγωγή
βιοενέργειας. Η σχετική συμβολή της 
νέας οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
αναμένεται να είναι σημαντική.

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια θεωρείται θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να
επιτύχει τους στόχους για το 2050. Ενώ η 
ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, δεν 
μπορεί ωστόσο παρά να διαπιστωθεί 
δυστυχώς ότι η εφαρμογή της δέσμης 
προκαλεί δυσβάστακτη αύξηση του 
ενεργειακού κόστους η οποία παραδόξως 
προωθεί τη διαρροή άνθρακα. Η νέα 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 
αναμένεται να αποτελέσει σημαντική 
λύση στο πρόβλημα. Όσον αφορά την
αποδοτική και βιώσιμη χρήση των 
πόρων, είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί 
υπόψη η υπό εξέλιξη δημόσια συζήτηση
για τις συγκρούσεις μεταξύ των χρήσεων 
γης για την παραγωγή τροφίμων και για 
την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Or. it
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Τροπολογία 232
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης.
Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της 
ζήτησης ενέργειας και της υπό εξέλιξη
δημόσιας συζήτησης για τις συγκρούσεις 
μεταξύ των χρήσεων γης για την παραγωγή 
τροφίμων και για την παραγωγή
βιοενέργειας. Η σχετική συμβολή της 
νέας οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
αναμένεται να είναι σημαντική.

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης.
Η σχετική συμβολή της νέας οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση αναμένεται να 
είναι σημαντική. Αυτό είναι επίσης 
σημαντικό υπό το πρίσμα της 
συνεχιζόμενης ανόδου της ζήτησης 
ενέργειας. Εκτός αυτού, η ενεργειακή 
απόδοση πρέπει να υποστηριχθεί με 
αποδοτική χρήση των πόρων έτσι ώστε 
να αυξηθούν οι πρώτες ύλες που έχουμε 
στη διάθεσή μας για βιομηχανικούς 
σκοπούς. Είναι επίσης σημαντικό να 
ληφθεί υπόψη η υπό εξέλιξη δημόσια 
συζήτηση για τις συγκρούσεις μεταξύ των 
χρήσεων γης για την παραγωγή τροφίμων 
και για την παραγωγή βιοκαυσίμων. 
Πέραν τούτου, είναι ουσιαστικής 
σημασίας να εξασφαλισθεί ότι οι πόροι 
ξυλείας, συμπεριλαμβανόμενης της 
βιομάζας για σκοπούς παραγωγής 
ενέργειας, υπόκεινται σε βιώσιμη 
διαχείριση και χρησιμοποιούνται 
λαμβάνοντας υπόψη την κλιμακωτή 
χρησιμοποίηση πρώτων υλών με στόχο 
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την ανάπτυξη μιας βιοοικονομίας με 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών 
και προϊόντα υψηλότερης αξίας.

Or. en

Τροπολογία 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης.
Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της 
ζήτησης ενέργειας και της υπό εξέλιξη 
δημόσιας συζήτησης για τις συγκρούσεις 
μεταξύ των χρήσεων γης για την 
παραγωγή τροφίμων και για την 
παραγωγή βιοενέργειας. Η σχετική 
συμβολή της νέας οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση αναμένεται να είναι 
σημαντική.

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τους τρεις 
στόχους που έχουν καθοριστεί για το 2020 
και να οικοδομήσει μέχρι το 2050 μια 
ανταγωνιστική, βιώσιμη οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών που να βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στον εφοδιασμό με ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Ενώ η ΕΕ βρίσκεται 
σε σωστή πορεία προς τη μείωση των 
εγχώριων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990, και 
ενδέχεται να επιτύχει ακόμη χαμηλότερα 
επίπεδα, η επίτευξη του στόχου του 20% 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση θα 
απαιτήσει πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της 
απόδοσης σε όλες τις κλίμακες. Αυτό είναι 
επίσης σημαντικό υπό το πρίσμα της 
συνεχιζόμενης ανόδου της ζήτησης 
ενέργειας και του αυξανόμενου 
ανταγωνισμού όσον αφορά τις εκτάσεις 
γης για σκοπούς παραγωγής τροφίμων 
και ενέργειας. Για αυτόν τον λόγο είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί η μείωση του 
όγκου της χρήσης της βιομάζας που 
προορίζεται για την παραγωγή ενέργειας 
στα δέοντα από την άποψη του βιώσιμου 
εφοδιασμού της επίπεδα τηρώντας την 
αρχή της «κλιμακωτής χρήσης». Παρόλο 
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που η σχετική συμβολή της νέας οδηγίας 
για την ενεργειακή απόδοση αναμένεται να 
είναι σημαντική, η οδηγία θα πρέπει να 
συμπληρωθεί μέσω του καθορισμού 
απαιτήσεων για την ενεργειακή χρήση 
όλων των σχετικών με την ενέργεια 
προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά 
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης. 
Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της 
ζήτησης ενέργειας και της υπό εξέλιξη 
δημόσιας συζήτησης για τις συγκρούσεις 
μεταξύ των χρήσεων γης για την 
παραγωγή τροφίμων και για την 
παραγωγή βιοενέργειας. Η σχετική 
συμβολή της νέας οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση αναμένεται να είναι 
σημαντική.

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης. 
Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της 
ζήτησης ενέργειας. Η σχετική συμβολή της 
νέας οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
αναμένεται να είναι σημαντική.

Or. de
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Τροπολογία 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης.
Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της 
ζήτησης ενέργειας και της υπό εξέλιξη 
δημόσιας συζήτησης για τις συγκρούσεις 
μεταξύ των χρήσεων γης για την 
παραγωγή τροφίμων και για την παραγωγή
βιοενέργειας. Η σχετική συμβολή της νέας 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
αναμένεται να είναι σημαντική.

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης.
Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της 
ζήτησης ενέργειας και του αυξανόμενου 
ανταγωνισμού όσον αφορά τις εκτάσεις
γης για την παραγωγή τροφίμων και
ενέργειας. Για αυτόν τον λόγο είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί η μείωση του 
όγκου της χρήσης της βιομάζας που 
προορίζεται για την παραγωγή ενέργειας 
στα δέοντα από την άποψη του βιώσιμου 
εφοδιασμού της επίπεδα καθώς και η όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση 
της βιομάζας τηρώντας την αρχή της 
«κλιμακωτής χρήσης». Η σχετική 
συμβολή της νέας οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση αναμένεται να είναι 
σημαντική.

Or. en
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Τροπολογία 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 
πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 
πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων 
που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη 
μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 
Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
80 έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής 

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις
δεσμεύσεις της και να επιτύχει τον στόχο 
της μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050
θα χρειαστεί να συμβάλουν όλοι οι τομείς 
της οικονομίας στη μείωσή τους. Η ΕΕ 
πρέπει επειγόντως να συμφωνήσει σχετικά 
με τα επόμενα στάδια του κλιματικού και 
ενεργειακού πλαισίου της πέραν του 2020,
θέτοντας τρεις δεσμευτικούς στόχους για 
τη μείωση των εκπομπών, την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ώστε να προετοιμαστεί για την 
ενεργή συμμετοχή της στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις με αντικείμενο μια νέα, 
νομικά δεσμευτική συμφωνία έως το 2015, 
αλλά και να παράσχει στα κράτη μέλη και 
στη βιομηχανία ένα σαφές νομικό πλαίσιο 
για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις τους. Ως εκ 
τούτου, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει επιλογές 
άσκησης πολιτικής για την επίτευξη των 
μειώσεων που προβλέπονται στον χάρτη 
πορείας για τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών, για τη μετά το 2020 περίοδο, 
σύμφωνα με τα προτεινόμενα ορόσημα 
και τις τελευταίες επιστημονικές 
εξελίξεις. Ο χάρτης πορείας για την 
ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η Λευκή 
Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής, ορόσημα και στόχους 
με ορίζοντα το 2030, 2040 και 2050.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταστρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή 
μακροπρόθεσμες, οικονομικά 
συμφέρουσες στρατηγικές ανάπτυξης με 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών 
για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 
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της ΕΕ μετά το 2020. απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε σύγκριση με 
το 1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
προσπάθειας για τη συγκράτηση της 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη σε λιγότερο από 2° C. Το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί κεντρικό 
πυλώνα της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ 
μετά το 2020 και πρέπει να 
μεταρρυθμιστεί διαρθρωτικά έτσι ώστε 
να παρέχει κίνητρα για βιώσιμες 
τεχνολογίες και τεχνολογίες χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών. Προκειμένου να 
τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της, η ΕΕ 
θα πρέπει να υποστηρίξει ουσιαστικά τις 
αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές 
τους να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή 
μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων, της 
χρηματοδοτικής υποστήριξης και της 
μεταφοράς τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 237
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 
πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια, ώστε να 
προετοιμαστεί για τις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις με αντικείμενο μια νέα, 
νομικά δεσμευτική συμφωνία σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και να παράσχει 
στα κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα 
σαφές πλαίσιο για τις αναγκαίες 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
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επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 
πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων 
που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη 
μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 
Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί
κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής 
της ΕΕ μετά το 2020.

επενδύσεις τους. Ο χάρτης πορείας για την 
ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η Λευκή 
Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ θα εξακολουθήσει κατά πάσα 
βεβαιότητα να αποτελεί ένα από τα 
κεντρικά εργαλεία της κλιματικής 
πολιτικής της ΕΕ και μετά το 2020.

Or. it
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια βασιζόμενη 
στην επικείμενη συζήτηση που θα 
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πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 
πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων 
που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη 
μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 
Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής 
της ΕΕ μετά το 2020.

διεξαχθεί όσον αφορά το πλαίσιο των 
κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών 
έως το 2030, ώστε να προετοιμαστεί για 
τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει σχετικές επιλογές 
άσκησης πολιτικής, τις οποίες θα πρέπει 
να προτείνει η Επιτροπή. Ο χάρτης 
πορείας για την ενέργεια με ορίζοντα το 
2050 και η Λευκή Βίβλος για τις 
μεταφορές πρέπει να υποστηριχθούν από 
ισχυρά πλαίσια άσκησης πολιτικής.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταστρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή 
μακροπρόθεσμες, οικονομικά 
συμφέρουσες στρατηγικές ανάπτυξης με 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών 
για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να 
μειώσει τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80 έως 95% μέχρι τα 
μέσα του αιώνα, σε σύγκριση με το 1990, 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας 
για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής 
της ΕΕ μετά το 2020.

Or. en

Τροπολογία 239
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
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που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 
πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ
πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 
πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων
που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη 
μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 
Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής 
της ΕΕ μετά το 2020.

που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 
πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα 
πρέπει να καταλήξει εγκαίρως σε ένα 
πλαίσιο για την ενεργειακή και κλιματική 
πολιτική για το 2030, το οποίο θα 
βασίζεται σε δεσμευτικούς στόχους για 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 
Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής 
της ΕΕ μετά το 2020.

Or. de
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 
πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 
πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων 
που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη 
μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 
Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κλιματικής 
πολιτικής της ΕΕ μετά το 2020.

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 
πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 
πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων 
που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη 
μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 
Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά βιώσιμες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C.

Or. pt
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Τροπολογία 241
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 
πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 
πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων 
που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη 
μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 
Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 
πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 
πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων 
που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη 
μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 
Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
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της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής 
της ΕΕ μετά το 2020.

ελέγχεται σε τακτά διαστήματα κατά 
πόσον εξακολουθεί να είναι ρεαλιστικά 
επιτεύξιμος ο στόχος αυτός. Το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί κεντρικό 
πυλώνα της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ 
μετά το 2020.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο εστιασμένος «στόχος των 2° C», πρέπει να ανασταλούν 
και πάλι εκείνα τα πολιτικά μέτρα τα οποία έχουν αποτύχει, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί 
υπέρμετρα η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Τροπολογία 242
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 
πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 
πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων 
που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη
μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο 
που της αναλογεί θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει 
σχετικά με τα επόμενα στάδια του 
κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της 
πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί 
για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική 
συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα 
κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές 
πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 
πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων 
που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη 
μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 
για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η 
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Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής 
της ΕΕ μετά το 2020.

Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 
άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, 
οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη 
του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 
έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε 
σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας προσπάθειας για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 
από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής 
της ΕΕ μετά το 2020. Θα υιοθετηθούν 
διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
των ανεπαρκειών και των ανισορροπιών 
που διαπιστώθηκαν στη λειτουργία του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών κατά τα 
πρώτα στάδια λειτουργίας του.

Or. es

Τροπολογία 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33. Θα ληφθούν επίσης μέτρα για την 
περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών 
που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ σε 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με 
μέτρα για την αύξηση της προσφοράς 
περιβαλλοντικά αειφόρων προϊόντων και 
την ενθάρρυνση σημαντικής στροφής της 
καταναλωτικής ζήτησης προς τα εν λόγω 
προϊόντα. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα 
ισόρροπο μίγμα κινήτρων για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 

33. Ορισμένα υφιστάμενα μέσα πολιτικής 
σχετικά με την παραγωγή και την 
κατανάλωση είναι περιορισμένα όσον 
αφορά το πεδίο εφαρμογής τους. Υπάρχει 
ανάγκη για ένα πλαίσιο το οποίο να δίνει 
τα κατάλληλα μηνύματα στους 
παραγωγούς και τους καταναλωτές 
προκειμένου να προάγεται η 
αποδοτικότητα ως προς τους πόρους και 
η κυκλική οικονομία. Θα ληφθούν μέτρα 
για την περαιτέρω βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
προϊόντων και υπηρεσιών που 
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μεσαίων, αγορακεντρικών μέσων και 
κανονισμών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
εργασιών και των προϊόντων τους. Η 
υφιστάμενη νομοθεσία περί των 
προϊόντων, όπως οι οδηγίες για τον 
οικολογικό σχεδιασμό και για την
επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα, 
θα επανεξεταστεί με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
προϊόντων και της αποδοτικότητάς τους 
από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να 
εξασφαλιστεί ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση στην ΕΕ.

κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ σε όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με 
μέτρα για την αύξηση της προσφοράς 
περιβαλλοντικά αειφόρων προϊόντων και 
την ενθάρρυνση σημαντικής στροφής της 
καταναλωτικής ζήτησης προς τα εν λόγω 
προϊόντα. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα 
ισόρροπο μίγμα κινήτρων για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων, αγορακεντρικών μέσων και 
κανονισμών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
εργασιών και των προϊόντων τους. Οι 
καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν 
ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για 
τα προϊόντα που αγοράζουν, στις οποίες 
να περιλαμβάνονται επίσης οι 
περιβαλλοντικές ενδείξεις. Θα πρέπει να 
υποστηρίζονται επίσης αποδοτικά ως 
προς τους πόρους επιχειρηματικά
πρότυπα, όπως είναι τα συστήματα 
υπηρεσιών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης 
προϊόντων. Η υφιστάμενη νομοθεσία περί 
των προϊόντων, όπως οι οδηγίες για τον 
οικολογικό σχεδιασμό και για την 
επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα, 
θα επανεξεταστεί με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
προϊόντων και της αποδοτικότητάς τους 
από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, και με 
σκοπό την εξέταση των υφιστάμενων 
διατάξεων μέσω ενός πιο συνεκτικού 
νομοθετικού πλαισίου για την αειφόρο 
παραγωγή και κατανάλωση στην ΕΕ.
Μέσω αυτού του νομοθετικού πλαισίου, 
το οποίο υποστηρίζεται από ενδείξεις 
σχετικά με τον κύκλο ζωής θα 
αντιμετωπιστούν ο κατακερματισμός και 
οι περιορισμοί όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής του υφιστάμενου κεκτημένου 
για την βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή (ΒΚΠ) και θα εντοπιστούν και 
θα συμπληρωθούν κενά στην πολιτική, τα 
κίνητρα και τη νομοθεσία, έτσι ώστε να 
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διασφαλιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις των προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33. Θα ληφθούν επίσης μέτρα για την 
περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών 
που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ σε 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με 
μέτρα για την αύξηση της προσφοράς 
περιβαλλοντικά αειφόρων προϊόντων και 
την ενθάρρυνση σημαντικής στροφής της 
καταναλωτικής ζήτησης προς τα εν λόγω 
προϊόντα. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα 
ισόρροπο μίγμα κινήτρων για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων, αγορακεντρικών μέσων και 
κανονισμών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
εργασιών και των προϊόντων τους. Η 
υφιστάμενη νομοθεσία περί των 
προϊόντων, όπως οι οδηγίες για τον 
οικολογικό σχεδιασμό και για την 
επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα, 
θα επανεξεταστεί με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
προϊόντων και της αποδοτικότητάς τους 
από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να 
εξασφαλιστεί ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο 
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση στην ΕΕ.

33. Θα ληφθούν επίσης μέτρα και θα 
τεθούν στόχοι για την περαιτέρω βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
προϊόντων και υπηρεσιών που 
κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ σε όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με 
μέτρα για την αύξηση της προσφοράς 
περιβαλλοντικά αειφόρων προϊόντων και 
την ενθάρρυνση σημαντικής στροφής της 
καταναλωτικής ζήτησης προς τα εν λόγω 
προϊόντα. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα 
ισόρροπο μίγμα κινήτρων για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων, αγορακεντρικών μέσων και 
κανονισμών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
εργασιών και των προϊόντων τους. Η 
υφιστάμενη νομοθεσία περί των 
προϊόντων, όπως οι οδηγίες για τον 
οικολογικό σχεδιασμό και για την 
επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα, 
θα επανεξεταστεί με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
προϊόντων και της αποδοτικότητάς τους
από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να 
εξασφαλιστεί ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο 
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση στην ΕΕ και τη μετάβαση σε 
μια κυκλική οικονομία αποκατάστασης.
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Η ευθύνη του παραγωγού θα ενισχυθεί με 
την παράταση των περιόδων εγγύησης 
για ορισμένες ομάδες προϊόντων. 
Προκειμένου να χορηγηθούν συγκριτικές 
και αξιόπιστες πληροφορίες στους 
καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, 
θα πρέπει να απαιτείται μια 
τυποποιημένη μεθοδολογία όσον αφορά 
την επισήμανση των προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

34. Δεδομένου ότι το 80% του συνόλου 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
σχετίζονται με προϊόντα οριστικοποιείται 
κατά τη φάση σχεδιασμού τους, το πλαίσιο 
άσκησης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τον «οικολογικό σχεδιασμό» 
των προϊόντων προτεραιότητας που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με σκοπό 
τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας 
κατά τη χρήση των πόρων και των υλικών, 
καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την 
ανακύκλωση, το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο και την αντοχή. Οι σχετικές 
απαιτήσεις πρέπει να μπορούν να 
εφαρμοστούν και να επιβληθούν. Θα 
ενταθούν οι προσπάθειες σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο για την άρση των εμποδίων 
στα οποία προσκρούει η οικοκαινοτομία 
και την αποδέσμευση του πλήρους 
δυναμικού των ευρωπαϊκών 
οικοβιομηχανιών, ώστε να προκύψουν 
οφέλη από πλευράς «πράσινων» θέσεων 
εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης.

34. Δεδομένου ότι το 80% του συνόλου 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
σχετίζονται με προϊόντα οριστικοποιείται 
κατά τη φάση σχεδιασμού τους, το πλαίσιο 
άσκησης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τον «οικολογικό σχεδιασμό» 
των προϊόντων προτεραιότητας που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με σκοπό 
τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας 
κατά τη χρήση των πόρων και των υλικών, 
καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την αντοχή, 
τη δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης, την ανακύκλωση,
τη χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου
και την αποσυναρμολόγηση.
Μακροπρόθεσμα, τα προϊόντα και τα 
τμήματα τους θα έχουν βιώσιμη 
προέλευση, θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή πλήρως 
ανακυκλώσιμα. Οι σχετικές απαιτήσεις 
πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν και να 
επιβληθούν. Θα ενταθούν οι προσπάθειες 
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την 
άρση των εμποδίων στα οποία προσκρούει 
η οικοκαινοτομία, για την αύξηση της 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
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καταναλωτών και την αποδέσμευση του 
πλήρους δυναμικού των ευρωπαϊκών 
οικοβιομηχανιών, ώστε να προκύψουν 
οφέλη από πλευράς «πράσινων» θέσεων 
εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης.

Or. en

Τροπολογία 246
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

34. Δεδομένου ότι το 80% του συνόλου 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
σχετίζονται με προϊόντα οριστικοποιείται 
κατά τη φάση σχεδιασμού τους, το πλαίσιο 
άσκησης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τον «οικολογικό σχεδιασμό» 
των προϊόντων προτεραιότητας που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με σκοπό 
τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας 
κατά τη χρήση των πόρων και των υλικών, 
καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την 
ανακύκλωση, το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο και την αντοχή. Οι σχετικές 
απαιτήσεις πρέπει να μπορούν να 
εφαρμοστούν και να επιβληθούν. Θα 
ενταθούν οι προσπάθειες σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο για την άρση των εμποδίων 
στα οποία προσκρούει η οικοκαινοτομία 
και την αποδέσμευση του πλήρους 
δυναμικού των ευρωπαϊκών 
οικοβιομηχανιών, ώστε να προκύψουν 
οφέλη από πλευράς «πράσινων» θέσεων 
εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης.

34. Δεδομένου ότι το 80% του συνόλου 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
σχετίζονται με προϊόντα οριστικοποιείται 
κατά τη φάση σχεδιασμού τους, το πλαίσιο 
άσκησης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα
προτεραιότητας που διατίθενται στην 
αγορά της ΕΕ σέβονται την οικολογία, με 
σκοπό τη βελτιστοποίηση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων 
και των υλικών, καλύπτοντας, μεταξύ 
άλλων, την ανακύκλωση, το 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο και την 
αντοχή. Οι σχετικές απαιτήσεις πρέπει να 
μπορούν να εφαρμοστούν και να 
επιβληθούν. Θα ενταθούν οι προσπάθειες 
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την 
άρση των εμποδίων στα οποία προσκρούει 
η οικοκαινοτομία και την αποδέσμευση 
του πλήρους δυναμικού των ευρωπαϊκών 
οικοβιομηχανιών, ώστε να προκύψουν 
οφέλη από πλευράς «πράσινων» θέσεων 
εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης.

Or. fr

Τροπολογία 247
Giancarlo Scottà
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

34. Δεδομένου ότι το 80% του συνόλου 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
σχετίζονται με προϊόντα οριστικοποιείται 
κατά τη φάση σχεδιασμού τους, το πλαίσιο 
άσκησης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να
εξασφαλίζει τον «οικολογικό σχεδιασμό» 
των προϊόντων προτεραιότητας που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με σκοπό 
τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας 
κατά τη χρήση των πόρων και των υλικών, 
καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την 
ανακύκλωση, το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο και την αντοχή. Οι σχετικές 
απαιτήσεις πρέπει να μπορούν να 
εφαρμοστούν και να επιβληθούν. Θα 
ενταθούν οι προσπάθειες σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο για την άρση των εμποδίων 
στα οποία προσκρούει η οικοκαινοτομία 
και την αποδέσμευση του πλήρους 
δυναμικού των ευρωπαϊκών 
οικοβιομηχανιών, ώστε να προκύψουν 
οφέλη από πλευράς «πράσινων» θέσεων 
εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης.

34. Δεδομένου ότι το 80% του συνόλου 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
σχετίζονται με προϊόντα οριστικοποιείται 
κατά τη φάση σχεδιασμού τους, το πλαίσιο 
άσκησης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να
χρησιμεύει ως κίνητρο ώστε τα προϊόντα
προτεραιότητας που διατίθενται στην 
αγορά της ΕΕ, με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας κατά 
τη χρήση των πόρων και των υλικών, 
καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την 
ανακύκλωση, το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο και την αντοχή. Οι σχετικές 
απαιτήσεις πρέπει να μπορούν να 
εφαρμοστούν και να επιβληθούν. Θα 
ενταθούν οι προσπάθειες σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο για την άρση των εμποδίων 
στα οποία προσκρούει η οικοκαινοτομία 
και την αποδέσμευση του πλήρους 
δυναμικού των ευρωπαϊκών 
οικοβιομηχανιών, ώστε να προκύψουν 
οφέλη από πλευράς «πράσινων» θέσεων 
εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης.

Or. it

Τροπολογία 248
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

34. Δεδομένου ότι το 80% του συνόλου 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
σχετίζονται με προϊόντα οριστικοποιείται 
κατά τη φάση σχεδιασμού τους, το πλαίσιο 
άσκησης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τον «οικολογικό σχεδιασμό» 

34. Δεδομένου ότι το 80% του συνόλου 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
σχετίζονται με προϊόντα οριστικοποιείται 
κατά τη φάση σχεδιασμού τους, το πλαίσιο 
άσκησης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τον «οικολογικό σχεδιασμό» 
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των προϊόντων προτεραιότητας που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με σκοπό 
τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας 
κατά τη χρήση των πόρων και των υλικών, 
καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την 
ανακύκλωση, το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο και την αντοχή. Οι σχετικές 
απαιτήσεις πρέπει να μπορούν να 
εφαρμοστούν και να επιβληθούν. Θα 
ενταθούν οι προσπάθειες σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο για την άρση των εμποδίων 
στα οποία προσκρούει η οικοκαινοτομία 
και την αποδέσμευση του πλήρους 
δυναμικού των ευρωπαϊκών 
οικοβιομηχανιών, ώστε να προκύψουν 
οφέλη από πλευράς «πράσινων» θέσεων 
εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης.

των προϊόντων προτεραιότητας που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με σκοπό 
τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας 
κατά τη χρήση των πόρων και των υλικών, 
καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την 
ανακύκλωση, το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο και την αντοχή. Οι σχετικές 
απαιτήσεις πρέπει να μπορούν να 
εφαρμοστούν και να επιβληθούν. Θα 
ενταθούν οι προσπάθειες σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο για την άρση των εμποδίων 
στα οποία προσκρούει η οικοκαινοτομία 
και την αποδέσμευση του πλήρους 
δυναμικού των ευρωπαϊκών 
οικοβιομηχανιών, ώστε να προκύψουν 
οφέλη από πλευράς «πράσινων» θέσεων 
εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης. 
Ωστόσο, τα εν λόγω μέτρα δεν θα πρέπει 
σε καμία περίπτωση να συντελέσουν στην 
απαγόρευση προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλοί καταναλωτές δεν κατανόησαν την απαγόρευση των λαμπτήρων πυράκτωσης. Η 
ενίσχυση και η επιδότηση ωφέλιμων για το περιβάλλον προϊόντων, ως εναλλακτικής λύσης σε 
σχέση με επιβλαβή για το περιβάλλον προϊόντα, είναι προτιμότερες από την απλή απαγόρευση.

Τροπολογία 249
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων 
πέραν των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα 
καθοριστούν στόχοι μείωσης των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 

35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων 
πέραν των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα 
καθοριστούν στόχοι μείωσης των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της
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κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς 
ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε 
η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι 
απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά 
τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

κινητικότητας. Οι τομείς αυτοί ευθύνονται 
μαζί με τη βιομηχανία για ένα σημαντικό 
μέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε 
η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι 
απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά 
τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και η βιομηχανία καταναλώνει ενέργεια και συμβάλλει στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
κατανάλωσης. Η διευκρίνιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς στην ΕΕ δεν υπάρχει ενιαίος 
ορισμός της κατανάλωσης.

Τροπολογία 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων 
πέραν των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα 
καθοριστούν στόχοι μείωσης των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς 
ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε 
η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι 
απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά 
τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων 
πέραν των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα 
καθοριστούν στόχοι μείωσης των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς 
ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε 
η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι 
απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά 
τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Η 
Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να 
καταρτίσει μια συνολική στρατηγική για 
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τον περιορισμό των περιττών αποβλήτων 
τροφίμων και να παράσχει ενεργή 
υποστήριξη στις προσπάθειες των 
κρατών μελών για καταπολέμηση της 
υπέρμετρης παραγωγής αποβλήτων.

Or. de

Τροπολογία 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων 
πέραν των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα 
καθοριστούν στόχοι μείωσης των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς 
ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε 
η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι 
απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά 
τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων 
πέραν των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα πρέπει 
οι μετρήσεις και οι στόχοι σχετικά με το 
αποτύπωμα στη γη, στα ύδατα και το
αποτύπωμα υλικού, καθώς και σχετικά με 
το αποτύπωμα άνθρακα να έχουν εγκριθεί 
έως το 2015. Τουλάχιστον ένας από 
αυτούς τους δείκτες θα πρέπει να συνιστά 
μέρος του ευρωπαϊκού εξαμήνου έως το 
2015. Επιπλέον, θα καθοριστούν στόχοι 
μείωσης των συνολικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της κατανάλωσης, ιδίως στους 
τομείς της διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς 
ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε 
η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι 
απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά 
τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

Or. en
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Τροπολογία 252
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

35α. Η χρήση βρώσιμων από τον 
άνθρωπο σιτηρών ως ζωοτροφές είναι μη 
αποδοτική όσον αφορά τους πόρους, 
καθώς μεγάλο μέρος από τη διατροφική 
αξία τους χάνεται μέσω της μετατροπής 
από φυτική σε ζωική ύλη. Πρόκειται για 
σπατάλη τόσο των σιτηρών όσο και του 
εδάφους, των υδάτων και της ενέργειας 
που χρησιμοποιούνται για την 
καλλιέργειά τους.

Or. en

Τροπολογία 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

36. Επιπλέον των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων στο πλαίσιο των «πράσινων» 
δημόσιων συμβάσεων, τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά 
σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει 
στόχους για συγκεκριμένες ομάδες 
προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά 
περιθώρια για περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
διοικητικών υπηρεσιών όλων των 
βαθμίδων, μέσω των αποφάσεων που 
λαμβάνουν σχετικά με προμήθειες. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει 
να λάβουν και άλλα μέτρα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής 
κριτηρίων «πράσινων» συμβάσεων 

36. Επιπλέον των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων στο πλαίσιο των «πράσινων» 
δημόσιων συμβάσεων, τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά 
σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει 
στόχους για συγκεκριμένες ομάδες 
προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά 
περιθώρια για περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
διοικητικών υπηρεσιών όλων των 
βαθμίδων, μέσω των αποφάσεων που 
λαμβάνουν σχετικά με προμήθειες. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει 
να λάβουν και άλλα μέτρα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής 
κριτηρίων «πράσινων» συμβάσεων 
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τουλάχιστον στο 50% των δημόσιων 
διαγωνισμών. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη 
δυνατότητα θέσπισης περαιτέρω
τομεακής νομοθεσίας για την επιβολή 
υποχρεωτικών κανόνων «πράσινων» 
δημόσιων συμβάσεων για πρόσθετες 
κατηγορίες προϊόντων.

τουλάχιστον στο 50% των δημόσιων 
διαγωνισμών. Η Επιτροπή θα προτείνει
περαιτέρω τομεακή νομοθεσία για την 
επιβολή υποχρεωτικών κανόνων
«πράσινων» δημόσιων συμβάσεων για 
πρόσθετες κατηγορίες προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 254
João Ferreira

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

36. Επιπλέον των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων στο πλαίσιο των «πράσινων» 
δημόσιων συμβάσεων, τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά 
σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει 
στόχους για συγκεκριμένες ομάδες 
προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά 
περιθώρια για περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
διοικητικών υπηρεσιών όλων των 
βαθμίδων, μέσω των αποφάσεων που 
λαμβάνουν σχετικά με προμήθειες. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει 
να λάβουν και άλλα μέτρα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής 
κριτηρίων «πράσινων» συμβάσεων 
τουλάχιστον στο 50% των δημόσιων 
διαγωνισμών. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη 
δυνατότητα θέσπισης περαιτέρω 
τομεακής νομοθεσίας για την επιβολή 
υποχρεωτικών κανόνων «πράσινων» 
δημόσιων συμβάσεων για πρόσθετες 
κατηγορίες προϊόντων.

36. Επιπλέον των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων στο πλαίσιο των «πράσινων» 
δημόσιων συμβάσεων, τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά 
σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει 
στόχους για συγκεκριμένες ομάδες 
προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά 
περιθώρια για περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
διοικητικών υπηρεσιών όλων των 
βαθμίδων, μέσω των αποφάσεων που 
λαμβάνουν σχετικά με προμήθειες. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει 
να λάβουν και άλλα μέτρα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής 
κριτηρίων «πράσινων» συμβάσεων 
τουλάχιστον στο 50% των δημόσιων 
διαγωνισμών. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη 
δυνατότητα θέσπισης τομεακών 
ρυθμίσεων για την τόνωση των 
«πράσινων» δημόσιων συμβάσεων για 
πρόσθετες κατηγορίες προϊόντων.

Or. pt
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Τροπολογία 255
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

36. Επιπλέον των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων στο πλαίσιο των «πράσινων» 
δημόσιων συμβάσεων, τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά 
σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει 
στόχους για συγκεκριμένες ομάδες 
προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά 
περιθώρια για περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
διοικητικών υπηρεσιών όλων των 
βαθμίδων, μέσω των αποφάσεων που 
λαμβάνουν σχετικά με προμήθειες. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει 
να λάβουν και άλλα μέτρα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής 
κριτηρίων «πράσινων» συμβάσεων 
τουλάχιστον στο 50% των δημόσιων 
διαγωνισμών. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη 
δυνατότητα θέσπισης περαιτέρω τομεακής 
νομοθεσίας για την επιβολή υποχρεωτικών 
κανόνων «πράσινων» δημόσιων 
συμβάσεων για πρόσθετες κατηγορίες 
προϊόντων.

36. Επιπλέον των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων στο πλαίσιο των «πράσινων» 
δημόσιων συμβάσεων, τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά 
σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει 
στόχους για συγκεκριμένες ομάδες 
προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά 
περιθώρια για περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
διοικητικών υπηρεσιών όλων των 
βαθμίδων, μέσω των αποφάσεων που 
λαμβάνουν σχετικά με προμήθειες. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει 
να λάβουν και άλλα μέτρα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής 
κριτηρίων «πράσινων» συμβάσεων 
τουλάχιστον στο 50% των δημόσιων 
διαγωνισμών. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη 
δυνατότητα θέσπισης περαιτέρω τομεακής 
νομοθεσίας για την επιβολή υποχρεωτικών 
κανόνων «πράσινων» δημόσιων 
συμβάσεων για πρόσθετες κατηγορίες 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 256
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

36. Επιπλέον των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες 

36. Επιπλέον των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες 
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προϊόντων στο πλαίσιο των «πράσινων» 
δημόσιων συμβάσεων, τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά 
σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει 
στόχους για συγκεκριμένες ομάδες 
προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά 
περιθώρια για περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
διοικητικών υπηρεσιών όλων των 
βαθμίδων, μέσω των αποφάσεων που 
λαμβάνουν σχετικά με προμήθειες. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει 
να λάβουν και άλλα μέτρα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής 
κριτηρίων «πράσινων» συμβάσεων
τουλάχιστον στο 50% των δημόσιων 
διαγωνισμών. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη 
δυνατότητα θέσπισης περαιτέρω τομεακής 
νομοθεσίας για την επιβολή υποχρεωτικών 
κανόνων «πράσινων» δημόσιων 
συμβάσεων για πρόσθετες κατηγορίες 
προϊόντων.

προϊόντων στο πλαίσιο των «πράσινων» 
δημόσιων συμβάσεων, τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά 
σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει 
στόχους για συγκεκριμένες ομάδες 
προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά 
περιθώρια για περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
διοικητικών υπηρεσιών όλων των 
βαθμίδων, μέσω των αποφάσεων που 
λαμβάνουν σχετικά με προμήθειες. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει 
να λάβουν και άλλα μέτρα προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής 
κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
«πράσινες» συμβάσεις τουλάχιστον στο 
50% των δημόσιων διαγωνισμών. Η 
Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα 
θέσπισης περαιτέρω τομεακής νομοθεσίας 
για την επιβολή υποχρεωτικών κανόνων
«πράσινων» δημόσιων συμβάσεων για 
πρόσθετες κατηγορίες προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 257
João Ferreira

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης 
αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται 
καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν 
νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 
2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από 
τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 
απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% 
των στερεών αποβλήτων 

37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της δημόσιας
διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να 
γίνεται καλύτερη χρήση των πόρων, να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και 
να ελαττωθεί η εξάρτηση από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών, με ταυτόχρονη 
μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 2,7 
δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από τα 
οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 
απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% 
των στερεών αποβλήτων 
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επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται.
Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη ανακυκλώνεται 
πάνω από το 70% των αποβλήτων, 
αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως ένας 
από τους βασικούς πόρους της ΕΕ.
Ταυτόχρονα, πολλά κράτη μέλη 
διοχετεύουν πάνω από το 75% των 
αστικών αποβλήτων τους σε χώρους 
υγειονομικής ταφής.

επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται.
Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη ανακυκλώνεται 
πάνω από το 70% των αποβλήτων, 
αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως
δευτερεύουσα πηγή πόρων της ΕΕ, για 
την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση 
της πρωτογενούς εξόρυξης. Ταυτόχρονα, 
πολλά κράτη μέλη διοχετεύουν πάνω από 
το 75% των αστικών αποβλήτων τους σε 
χώρους υγειονομικής ταφής.

Or. pt

Τροπολογία 258
Gilles Pargneaux

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης 
αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται 
καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν 
νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 
2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από 
τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 
απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% 
των στερεών αποβλήτων 
επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. 
Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη ανακυκλώνεται 
πάνω από το 70% των αποβλήτων, 
αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως ένας 
από τους βασικούς πόρους της ΕΕ. 
Ταυτόχρονα, πολλά κράτη μέλη 

37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης 
αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται 
καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν 
νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 
2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από 
τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 
απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% 
των στερεών αποβλήτων 
επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται.
Για τα υγρά απόβλητα δεν υπάρχουν 
αξιόπιστες στατιστικές, αλλά ο βαθμός
ανακύκλωσης είναι οπωσδήποτε πολύ 
περιορισμένος. Τα υπόλοιπα καταλήγουν 
σε χώρους υγειονομικής ταφής ή 
αποτεφρώνονται. Σε ορισμένα κράτη μέλη 
ανακυκλώνεται πάνω από το 70% των 
αποβλήτων, αποδεικνύοντας ότι τα 
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διοχετεύουν πάνω από το 75% των 
αστικών αποβλήτων τους σε χώρους 
υγειονομικής ταφής.

απόβλητα θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιούνται ως ένας από τους 
βασικούς πόρους της ΕΕ. Ταυτόχρονα, 
πολλά κράτη μέλη διοχετεύουν πάνω από 
το 75% των αστικών αποβλήτων τους σε 
χώρους υγειονομικής ταφής.

Or. fr

Τροπολογία 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης 
αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται 
καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν 
νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 
2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από 
τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 
απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% 
των στερεών αποβλήτων
επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται.
Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη ανακυκλώνεται 
πάνω από το 70% των αποβλήτων, 
αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως ένας 
από τους βασικούς πόρους της ΕΕ.
Ταυτόχρονα, πολλά κράτη μέλη 
διοχετεύουν πάνω από το 75% των 
αστικών αποβλήτων τους σε χώρους 
υγειονομικής ταφής.

37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης 
αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται 
καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν 
νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 
2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από 
τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 
απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% 
των στερεών αποβλήτων προετοιμάζεται 
για επαναχρησιμοποίηση ή 
ανακυκλώνεται. Τα υπόλοιπα καταλήγουν 
σε χώρους υγειονομικής ταφής ή 
αποτεφρώνονται. Σε ορισμένα κράτη μέλη 
ανακυκλώνεται πάνω από το 70% των
αστικών αποβλήτων, αποδεικνύοντας ότι 
τα απόβλητα θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιούνται ως ένας από τους 
βασικούς πόρους της ΕΕ. Ταυτόχρονα, 
πολλά κράτη μέλη διοχετεύουν πάνω από 
το 75% των αστικών αποβλήτων τους σε 
χώρους υγειονομικής ταφής.

Or. en
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Τροπολογία 260
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης 
αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται 
καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν 
νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 
2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από 
τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 
απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% 
των στερεών αποβλήτων 
επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. 
Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη ανακυκλώνεται 
πάνω από το 70% των αποβλήτων, 
αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως ένας 
από τους βασικούς πόρους της ΕΕ. 
Ταυτόχρονα, πολλά κράτη μέλη 
διοχετεύουν πάνω από το 75% των 
αστικών αποβλήτων τους σε χώρους 
υγειονομικής ταφής.

37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης 
αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται 
καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν 
νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 
2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από 
τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 
απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% 
των στερεών αποβλήτων
επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. 
Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνονται.
Σύμφωνα με τη σχετική ιεράρχηση, η 
αποτέφρωση και η υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων δεν μπορούν να είναι παρά η 
τελευταία πιθανή λύση για τη διαχείρισή 
τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
δίνεται προτεραιότητα στην πρόληψη, 
την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη ανακυκλώνεται 
πάνω από το 70% των αποβλήτων, 
αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως ένας 
από τους βασικούς πόρους της ΕΕ. 
Ταυτόχρονα, πολλά κράτη μέλη 
διοχετεύουν πάνω από το 75% των 
αστικών αποβλήτων τους σε χώρους 
υγειονομικής ταφής.

Or. de

Τροπολογία 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης 
αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται 
καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν 
νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 
2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από 
τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 
απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% 
των στερεών αποβλήτων 
επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται.
Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη ανακυκλώνεται 
πάνω από το 70% των αποβλήτων, 
αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως ένας 
από τους βασικούς πόρους της ΕΕ.
Ταυτόχρονα, πολλά κράτη μέλη 
διοχετεύουν πάνω από το 75% των 
αστικών αποβλήτων τους σε χώρους 
υγειονομικής ταφής.

37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης 
αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται 
καλύτερη χρήση των πόρων και των 
δευτερογενών πρώτων υλών, να ανοίξουν 
νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές πρώτων υλών, με 
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 
2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από 
τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 
απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% 
των στερεών αποβλήτων 
επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται.
Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη ανακυκλώνεται 
πάνω από το 70% των αποβλήτων, 
αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως ένας 
από τους βασικούς πόρους της ΕΕ.
Ταυτόχρονα, πολλά κράτη μέλη 
διοχετεύουν πάνω από το 75% των 
αστικών αποβλήτων τους σε χώρους 
υγειονομικής ταφής.

Or. en

Τροπολογία 262
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
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την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική 
ταφή, να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα 
που να ευνοούν την πρόληψη, την 
ανακύκλωση και την 
επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει να 
αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την 
κατεύθυνση μιας «κυκλικής» οικονομίας 
με κλιμακωτή χρήση των πόρων και 
σχεδόν μηδενικά υπολειμματικά 
απόβλητα.

την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες, μεταξύ άλλων και στην 
πρόληψη αποβλήτων, προκειμένου να 
μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων, να
εξαλειφθούν σταδιακά τα ανακυκλώσιμα
και βιοδιασπώμενα απόβλητα, να
πραγματοποιηθεί ο αναγκαίος 
σχεδιασμός έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι 
αναγκαίες υποδομές ανακύκλωσης και 
ανάκτησης, να εξασφαλιστεί υψηλής 
ποιότητας ανακύκλωση και να 
αναπτυχθούν αγορές δευτερογενών 
πρώτων υλών. Θα χρειαστεί διαχείριση 
των επικίνδυνων αποβλήτων έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι σημαντικές 
δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20.

Or. en

Τροπολογία 263
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την 
ανακύκλωση και την 
επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει να 
αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να περιοριστεί η 
ανάκτηση ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα 
και μη λιπασματοποιήσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ανταποκρίνονται στην πενταβάθμια 
ιεράρχηση των αποβλήτων. Θα πρέπει να 
αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και το χρονοδιάγραμμα για 
την κατάργηση των χώρων υγειονομικής 
ταφής, προς την κατεύθυνση μιας 
«κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

Or. de
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Τροπολογία 264
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, 
να καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική 
ταφή, να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί η 
εθνική παραγωγή αποβλήτων σε 
συνάρτηση με το ΑΕΠ, να εξασφαλιστεί 
υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και να 
αναπτυχθούν αγορές δευτερογενών 
πρώτων υλών. Θα χρειαστεί διαχείριση 
των επικίνδυνων αποβλήτων έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι σημαντικές 
δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Ο πλήρης διαχωρισμός των αποβλήτων έως το 2020 δεν αποτελεί ρεαλιστική προοπτική.

Τροπολογία 265
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα
που να ευνοούν την πρόληψη, την 
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.
Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στα 
οποία προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ νομικά και οικονομικά 
κίνητρα που να ευνοούν την πρόληψη, την 
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.
Θα πρέπει να επανεξεταστούν οι 
υφιστάμενοι στόχοι όσον αφορά την 
πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την 
ανακύκλωση, την ανάκτηση και την 
εκτροπή σε χώρους υγειονομικής ταφής, 
προς την κατεύθυνση μιας «κυκλικής» 
οικονομίας με κλιμακωτή χρήση των 
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υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

πόρων και σχεδόν μηδενικά υπολειμματικά 
απόβλητα.

Or. pt

Τροπολογία 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο,
μέσω της επίτευξης σχεδόν μηδενικών 
υπολειμματικών αποβλήτων έως το 2020,
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή και ενίσχυση της 
ενωσιακής νομοθεσίας περί αποβλήτων σε 
ολόκληρη την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην 
αυστηρή εφαρμογή της ιεράρχησης των 
αποβλήτων και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης (π.χ. μείωση των τροφικών 
αποβλήτων) ώστε να επιτευχθεί 
σημαντική μείωση, σε απόλυτες τιμές, της 
ετήσιας κατά κεφαλή παραγωγής
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας μόνο στα μη ανακυκλώσιμα και 
μη βιοδιασπώμενα υλικά, να καταργηθεί 
σταδιακά η υγειονομική ταφή, με εξαίρεση 
τις περιπτώσεις ορισμένων επικίνδυνων 
αποβλήτων, στις οποίες η υγειονομική 
ταφή συνιστά την ασφαλέστερη μέθοδο 
διάθεσής τους, να προωθηθεί η 
επαναχρησιμοποίηση, να εξασφαλιστεί 
υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και μη 
τοξικοί κύκλοι υλικών, και να 
αναπτυχθούν αγορές δευτερογενών 
πρώτων υλών. Θα χρειαστεί διαχείριση 
των επικίνδυνων αποβλήτων έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι σημαντικές 
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στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Είναι 
επομένως σκόπιμο να μην δαπανηθούν 
περισσότερα δημόσια κονδύλιο για 
υποδομές υγειονομικής ταφής στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. 
Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

Or. en

Τροπολογία 267
Gilles Pargneaux

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Για τα υγρά απόβλητα, 
πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στη 
συλλογή των χρησιμοποιημένων ελαίων 
στην πηγή, πριν από την απόρριψή τους 
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ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

στα αποχετευτικά δίκτυα. Απαιτούνται 
πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να 
μειωθεί, σε απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή 
παραγωγή αποβλήτων, να περιοριστεί η 
ανάκτηση ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα 
υλικά, να καταργηθεί σταδιακά η 
υγειονομική ταφή, να εξασφαλιστεί 
υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και να 
αναπτυχθούν αγορές δευτερογενών 
πρώτων υλών. Θα χρειαστεί διαχείριση 
των επικίνδυνων αποβλήτων έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι σημαντικές 
δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

Or. fr

Τροπολογία 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
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νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, 
λαμβάνει υπόψη τον κύκλο ζωής όσον 
αφορά τις συνολικές επιπτώσεις της 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

Or. en

Τροπολογία 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και μη τοξικοί κύκλοι 
υλικών και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

Or. en
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Τροπολογία 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα
που να ευνοούν την πρόληψη, την 
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.
Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστεί συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ ένας συνδυασμός 
διάφορων αγορακεντρικών μέσων που να 
ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.
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Τροπολογία 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας (ιδίως μέσω αποτέφρωσης 
αποβλήτων) στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, 
να καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική 
ταφή, να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
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υπολειμματικά απόβλητα.

μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.
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Τροπολογία 272
Elena Oana Antonescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα
που να ευνοούν την πρόληψη, την 
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.
Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να 
καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, 
να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστεί συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ ένας συνδυασμός 
διάφορων αγορακεντρικών μέσων που να 
ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει 
να αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
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υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.

την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα.
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Τροπολογία 273
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 
αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 
των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων.
Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα 
της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 
λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 
διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, 
εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω 
των διαρροών στο σύστημα διανομής.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για 
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 
νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της 
ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά την πίεση που δέχονται οι 
υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 
υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 
διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών 
πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται 
η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την 
πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα 
διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και 

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 
αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 
των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων.
Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα 
της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 
λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 
διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, 
εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω 
των διαρροών στο σύστημα διανομής.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για 
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 
νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της 
ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά την πίεση που δέχονται οι 
υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 
υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 
διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών 
πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται 
η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την 
πραγματική του αξία, εξασφαλίζοντας 
ωστόσο σε κάθε πολίτη την πρόσβαση 
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ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων 
τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το 
στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 
το νερό.

στον ζωτικό αυτό πόρο. Η πρόοδος θα 
διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και 
ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων 
τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το 
στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 
το νερό.

Or. it

Τροπολογία 274
Gilles Pargneaux

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 
αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 
των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. 
Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα 
της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 
λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 
διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, 
εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω 
των διαρροών στο σύστημα διανομής. 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για 
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 
νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της 
ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά την πίεση που δέχονται οι 
υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 
υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 
διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών 
πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται 
η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την 
πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα 

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 
αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 
των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. 
Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα 
της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 
λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 
διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, 
εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω 
των διαρροών στο σύστημα διανομής. 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για 
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 
νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της 
ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά την πίεση που δέχονται οι 
υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 
υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 
διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών 
πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται 
η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την 
πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα 
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διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και 
ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων 
τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το 
στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 
το νερό.

διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και 
ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων 
τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το 
στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 
το νερό. Ο διαχωρισμός των 
χρησιμοποιημένων ελαίων στην πηγή, 
πριν από την απόρριψή τους στα 
αποχετευτικά δίκτυα, η συλλογή και η 
ανακύκλωσή τους θα πρέπει να 
αποτελέσουν προτεραιότητες της 
πολιτικής για την επεξεργασία των 
υδάτων. 

Or. fr

Τροπολογία 275
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 
αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 
των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. 
Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα 
της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 
λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 
διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, 
εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω 
των διαρροών στο σύστημα διανομής. 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για 
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 
νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της 
ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά την πίεση που δέχονται οι 
υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 
υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 
διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών 

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 
αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 
των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. 
Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα 
της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 
λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 
διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, 
εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω 
των διαρροών στο σύστημα διανομής. 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για 
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 
νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της 
ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά την πίεση που δέχονται οι 
υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 
υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 
διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών 
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πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται 
η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την 
πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα 
διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και 
ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων 
τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το 
στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 
το νερό.

πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται 
η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την 
πραγματική του αξία. Προπαντός στους 
τομείς της γεωργίας και της παραγωγής 
ενέργειας, ως μεγαλύτερους καταναλωτές 
ενέργειας, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
αποδοτικότερη χρήση των υδατικών 
αποθεμάτων. Η πρόοδος θα διευκολυνθεί 
με την ταχύτερη επίδειξη και ευρεία 
εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, 
συστημάτων και επιχειρηματικών 
μοντέλων, με βάση το στρατηγικό σχέδιο 
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας για το νερό.

Or. de

Τροπολογία 276
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 
αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 
των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων.
Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα 
της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 
λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 
διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, 
εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω 
των διαρροών στο σύστημα διανομής.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για 
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 
νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της 
ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά την πίεση που δέχονται οι 
υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να 

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 
αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 
των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων.
Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα 
της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 
λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 
διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, 
εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω 
των διαρροών στο σύστημα διανομής.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για 
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 
νερού στην ΕΕ, κυρίως με τη διατήρηση 
της του αγαθού αυτού ως δημόσιας 
ιδιοκτησίας, στη δέσμευση και τη 
διαχείριση. Επιπλέον, η άνοδος της 
ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά την πίεση που δέχονται οι 
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εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 
υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 
διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών 
πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται 
η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την 
πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα 
διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και 
ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων
τεχνολογιών, συστημάτων και
επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το 
στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 
το νερό.

υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 
υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 
διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών 
πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται 
η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την 
πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα 
διευκολυνθεί με την επίδειξη και ευρεία 
εκμετάλλευση τεχνολογιών, συστημάτων 
και μοντέλων διαχείρισης, με βάση το 
στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 
το νερό.

Or. pt

Τροπολογία 277
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

40. Ένα μακροπρόθεσμο και προβλέψιμο 
πλαίσιο άσκησης πολιτικής σε όλους 
αυτούς τους τομείς θα συμβάλει στην 
ενθάρρυνση του επιπέδου επενδύσεων και 
δράσης που είναι αναγκαίο για την πλήρη 
ανάπτυξη των αγορών οικολογικότερων 
τεχνολογιών και την προώθηση αειφόρων 
επιχειρηματικών λύσεων. Χρειάζονται 
δείκτες και στόχοι αποδοτικής χρήσης των 
πόρων για να παρέχουν στα δημόσια και 
ιδιωτικά κέντρα λήψης αποφάσεων τις 
απαραίτητες κατευθύνσεις 
μετασχηματισμού της οικονομίας. Όταν 
αυτοί συμφωνηθούν σε ενωσιακό επίπεδο, 
θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος προγράμματος.

40. Ένα μακροπρόθεσμο και προβλέψιμο 
πλαίσιο άσκησης πολιτικής σε όλους 
αυτούς τους τομείς θα συμβάλει στην 
ενθάρρυνση του επιπέδου επενδύσεων και 
δράσης που είναι αναγκαίο για την πλήρη 
ανάπτυξη των αγορών οικολογικότερων 
τεχνολογιών και την προώθηση αειφόρων 
επιχειρηματικών λύσεων. Χρειάζονται 
δείκτες και στόχοι αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, οι οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες ανά κράτος μέλος, για 
να παρέχουν στα δημόσια και ιδιωτικά 
κέντρα λήψης αποφάσεων τις απαραίτητες 
κατευθύνσεις μετασχηματισμού της 
οικονομίας. Όταν αυτοί συμφωνηθούν σε 
ενωσιακό επίπεδο, θα αποτελέσουν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
προγράμματος.
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Or. en

Τροπολογία 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

40. Ένα μακροπρόθεσμο και προβλέψιμο 
πλαίσιο άσκησης πολιτικής σε όλους 
αυτούς τους τομείς θα συμβάλει στην 
ενθάρρυνση του επιπέδου επενδύσεων και 
δράσης που είναι αναγκαίο για την πλήρη 
ανάπτυξη των αγορών οικολογικότερων 
τεχνολογιών και την προώθηση αειφόρων 
επιχειρηματικών λύσεων. Χρειάζονται 
δείκτες και στόχοι αποδοτικής χρήσης των 
πόρων για να παρέχουν στα δημόσια και 
ιδιωτικά κέντρα λήψης αποφάσεων τις 
απαραίτητες κατευθύνσεις 
μετασχηματισμού της οικονομίας. Όταν 
αυτοί συμφωνηθούν σε ενωσιακό επίπεδο, 
θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος προγράμματος.

40. Ένα μακροπρόθεσμο και προβλέψιμο 
πλαίσιο άσκησης πολιτικής σε όλους 
αυτούς τους τομείς θα συμβάλει στην 
ενθάρρυνση του επιπέδου επενδύσεων και 
δράσης που είναι αναγκαίο για την πλήρη 
ανάπτυξη των αγορών οικολογικότερων 
τεχνολογιών και την προώθηση αειφόρων 
επιχειρηματικών λύσεων. Χρειάζονται 
δείκτες και στόχοι αποδοτικής χρήσης των 
πόρων σχετικά με το αποτύπωμα στα 
ύδατα, το αποτύπωμα στη γη και το 
αποτύπωμα υλικού έως το 2015, για να 
παρέχουν στα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα 
λήψης αποφάσεων τις απαραίτητες 
κατευθύνσεις μετασχηματισμού της 
οικονομίας. Όταν αυτοί συμφωνηθούν σε 
ενωσιακό επίπεδο, θα αποτελέσουν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
προγράμματος.

Or. en


