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Τροπολογία 405
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

71. Προκειμένου να βελτιωθεί η βάση 
αποδεικτικών στοιχείων για την 
περιβαλλοντική πολιτική, το πρόγραμμα 
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

71. Προκειμένου να βελτιωθεί η βάση 
αποδεικτικών στοιχείων για την 
περιβαλλοντική πολιτική, το πρόγραμμα
πρέπει να εξασφαλίζει τα εξής, το 
αργότερο το 2020:

Or. it

Τροπολογία 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

71. Προκειμένου να βελτιωθεί η βάση 
αποδεικτικών στοιχείων για την 
περιβαλλοντική πολιτική, το πρόγραμμα 
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

71. Προκειμένου να βελτιωθεί η βάση
γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων για 
την περιβαλλοντική πολιτική, το 
πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το 
αργότερο το 2020:

Or. en

Τροπολογία 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Οι πολιτικοί ιθύνοντες και οι 
επιχειρήσεις διαθέτουν καλύτερη βάση για 

(α) Οι πολιτικοί ιθύνοντες και οι 
επιχειρήσεις διαθέτουν καλύτερη βάση για 
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τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών για 
το περιβάλλον και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης του 
κόστους και των οφελών.

τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών για 
το περιβάλλον και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης του 
κόστους και των οφελών της δράσης ή 
της αδράνειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτική έκδοση κοινών τροπολογιών που έχουν κατατεθεί από τον εισηγητή. 
Ευθυγράμμιση της διατύπωσης σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της δράσης και της 
αδράνειας με διατύπωση που εμφανίζεται σε άλλο σημείο του κειμένου.

Τροπολογία 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 71 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Αύξηση του μεριδίου ερευνητικών 
κονδυλίων της ΕΕ το οποίο δαπανάται 
για την αξιολόγηση των κινδύνων νέων 
προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Συντονισμός και επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών της ΕΕ και των 
κρατών μελών στην αντιμετώπιση βασικών 
κενών των γνώσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων από τα σημεία ανατροπής της 
περιβαλλοντικής ισορροπίας.

(α) Συντονισμός και επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών της ΕΕ και των 
κρατών μελών στην αντιμετώπιση βασικών 
κενών των γνώσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων από τα σημεία ανατροπής της 
περιβαλλοντικής ισορροπίας, όπως



AM\931429EL.doc 5/68 PE508.029v01-00

EL

επισημαίνονται στο πλαίσιο της έννοιας 
των πλανητικών ορίων.

Or. en

Τροπολογία 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Συντονισμός και επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών της ΕΕ και των 
κρατών μελών στην αντιμετώπιση βασικών 
κενών των γνώσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων από τα σημεία ανατροπής της 
περιβαλλοντικής ισορροπίας.

(α) Συντονισμός, προώθηση και 
επικέντρωση των ερευνητικών 
προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών 
μελών στην αντιμετώπιση βασικών κενών 
των γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από 
τα σημεία ανατροπής της περιβαλλοντικής 
ισορροπίας.

Or. en

Τροπολογία 411
Elena Oana Antonescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Συντονισμός και επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών της ΕΕ και των 
κρατών μελών στην αντιμετώπιση βασικών 
κενών των γνώσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων από τα σημεία ανατροπής της 
περιβαλλοντικής ισορροπίας.

(α) Συντονισμός, προώθηση και 
επικέντρωση των ερευνητικών 
προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών 
μελών στην αντιμετώπιση βασικών κενών 
των γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από 
τα σημεία ανατροπής της περιβαλλοντικής 
ισορροπίας.

Or. en
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Τροπολογία 412
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Συντονισμός και επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών της ΕΕ και των 
κρατών μελών στην αντιμετώπιση βασικών 
κενών των γνώσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων από τα σημεία ανατροπής της 
περιβαλλοντικής ισορροπίας.

β) αποφυγή δημοσιονομικών περικοπών 
στον τομέα της έρευνας και ταυτόχρονη 
αύξηση, συντονισμός και επικέντρωση των 
ερευνητικών προσπαθειών της ΕΕ και των 
κρατών μελών στην αντιμετώπιση βασικών 
κενών των γνώσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων από τα σημεία ανατροπής της 
περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Or. es

Τροπολογία 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Υιοθέτηση συστηματικής προσέγγισης 
της διαχείρισης κινδύνων.

(β) Υιοθέτηση συστηματικής και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
διαχείρισης κινδύνων, βάσει της αρχής 
της προφύλαξης και της προληπτικής 
δράσης, της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», της αρχής της επανόρθωσης 
της ρύπανσης στην πηγή, καθώς και της 
αρχής της αναλογικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια διατύπωση με τις κοινές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τον εισηγητή.
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Τροπολογία 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Υιοθέτηση συστηματικής προσέγγισης 
της διαχείρισης κινδύνων.

(β) Υιοθέτηση συστηματικής και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
διαχείρισης κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 415
Elena Oana Antonescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Υιοθέτηση συστηματικής προσέγγισης 
της διαχείρισης κινδύνων.

(β) Υιοθέτηση συστηματικής και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
διαχείρισης κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Απλούστευση, εξορθολογισμός και 
εκσυγχρονισμός της συλλογής, διαχείρισης 
και ανταλλαγής δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή.

(γ) Απλούστευση, εξορθολογισμός και 
εκσυγχρονισμός της συλλογής, διαχείρισης 
και ανταλλαγής δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή σε όλα τα 
στάδια του κύκλου περιβαλλοντικής και 
κλιματικής πολιτικής της ΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Απλούστευση, εξορθολογισμός και 
εκσυγχρονισμός της συλλογής, διαχείρισης 
και ανταλλαγής δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή.

(γ) Απλούστευση, εξορθολογισμός και 
εκσυγχρονισμός της συλλογής, διαχείρισης 
και ανταλλαγής δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή –
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και 
εφαρμογής ευρωπαϊκού ενιαίου 
συστήματος πληροφοριών για το 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προτάθηκε από τον εισηγητή στις αντίστοιχες κοινές τροπολογίες.

Τροπολογία 418
Elena Oana Antonescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Απλούστευση, εξορθολογισμός και 
εκσυγχρονισμός της συλλογής, διαχείρισης 
και ανταλλαγής δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή.

(γ) Απλούστευση, εξορθολογισμός και 
εκσυγχρονισμός της συλλογής, διαχείρισης 
και ανταλλαγής δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή σε όλα τα 
στάδια του κύκλου περιβαλλοντικής και 
κλιματικής πολιτικής της ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Ολοκλήρωση συνολικής 
αξιολόγησης της διαθεσιμότητας 
βιώσιμης παροχής βιομάζας και των 
ανταγωνιστικών χρήσεων και αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) Δημιουργία εκτενούς γνωσιακής 
βάσης σχετικά με την έκθεση σε χημικές 
ουσίες και την τοξικότητά τους, για την 
υποστήριξη της ενωσιακής στρατηγικής 
για μη τοξικό περιβάλλον.

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία στην παράγραφο 52 εδάφιο 2 στοιχείο δ των ίδιων συντακτών.)

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη δημιουργίας εκτενούς γνωσιακής βάσης σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες και 
την τοξικότητά τους, για την υποστήριξη της ενωσιακής στρατηγικής για μη τοξικό περιβάλλον, 
θα πρέπει να προστεθεί στις απαιτήσεις για τη βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για 
την περιβαλλοντική πολιτική.

Τροπολογία 421
João Ferreira, Sabine Wils
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

72. Οι προσπάθειες που απαιτούνται για 
την επίτευξη των προαναφερθέντων 
στόχων πρέπει να συνοδεύονται από 
επαρκείς επενδύσεις από δημόσιες και 
ιδιωτικές πηγές. Ταυτόχρονα, ενώ πολλές 
χώρες προσπαθούν να αντεπεξέλθουν 
στην οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση, η ανάγκη για οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις και η μείωση του 
δημοσίου χρέους προσφέρουν νέες 
ευκαιρίες για την ταχεία μετάβαση σε μια 
οικονομία με αποδοτικότερη χρήση των 
πόρων και χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων 
εκπομπών.

Διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 422
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

72. Οι προσπάθειες που απαιτούνται για 
την επίτευξη των προαναφερθέντων 
στόχων πρέπει να συνοδεύονται από 
επαρκείς επενδύσεις από δημόσιες και 
ιδιωτικές πηγές. Ταυτόχρονα, ενώ πολλές 
χώρες προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση,
η ανάγκη για οικονομικές μεταρρυθμίσεις 
και η μείωση του δημοσίου χρέους 
προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την ταχεία 
μετάβαση σε μια οικονομία με 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων και
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών.

72. Οι προσπάθειες που απαιτούνται για 
την επίτευξη των προαναφερθέντων 
στόχων πρέπει να συνοδεύονται από 
επαρκείς επενδύσεις από δημόσιες και 
ιδιωτικές πηγές. Ταυτόχρονα, ενώ πολλές 
χώρες προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση,
το πέρασμα σε μια οικονομία
αποτελεσματικότερη ως προς την 
χρησιμοποίηση των πόρων και με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μπορεί 
να αποτελεί μία από τις ευκαιρίες στο 
πλαίσιο των απαραίτητων 
μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν 
ώστε να υπάρξει και πάλι οικονομική 
ανάπτυξη και να μειωθεί, κατά συνέπεια, 
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το δημόσιο χρέος.

Or. it

Τροπολογία 423
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

73. Η προσέλκυση επενδύσεων σε 
ορισμένους τομείς είναι σήμερα δύσκολη, 
λόγω της απουσίας μηνυμάτων για τις 
τιμές από την αγορά ή της στρέβλωσης 
των μηνυμάτων για τις τιμές, η οποία 
οφείλεται στην αδυναμία ορθής 
εκτίμησης του περιβαλλοντικού κόστους 
ή στις δημόσιες επιδοτήσεις επιβλαβών 
για το περιβάλλον δραστηριοτήτων.

73. Για την εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών πολιτικών απαιτείται 
δημόσιος προϋπολογισμός και αύξηση 
των θέσεων απασχόλησης με 
επαγγελματικές δεξιότητες κατάλληλες 
για την εθνική, περιφερειακή και τοπική 
δημόσια διοίκηση, πράγμα που έχει 
καταστεί αδύνατο λόγω των πολιτικών 
της λιτότητας και της μείωσης των 
δημοσίων δαπανών που έχουν επιβληθεί 
σε ορισμένα κράτη μέλη η ΕΕ πρέπει να 
αναθεωρήσει τις πολιτικές αυτές για την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Or. pt

Τροπολογία 424
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του 
περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους και
τη διαβίβαση των κατάλληλων σημάτων
αγοράς στον ιδιωτικό τομέα, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν 

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες ώστε η αξία της φύσης και της 
κοινότητας να αρθούν υπεράνω της 
ιδιωτικής συσσώρευσης κεφαλαίου, ως 
θεματοφύλακας της ισότητας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, τοποθετώντας 
τις αρχές της οικονομικής δημοκρατίας 
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δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτό 
συνεπάγεται τη συστηματικότερη 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση. Δεδομένου ότι οι 
φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα
δεν είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται 
υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει 
σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων 
αυτών και θα συμβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

υπεράνω των νόμων της αγοράς, αλλά 
και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες ώστε να ληφθούν δεόντως 
υπόψη οι παράγοντες του 
περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους και
ο ιδιωτικός τομέας να λάβει τα 
κατάλληλα σήματα αγοράς, με την 
δέουσα προσοχή σε τυχόν δυσμενείς 
κοινωνικές επιπτώσεις. Δεδομένου ότι οι 
φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο, έχει ολοένα και μεγαλύτερη 
σημασία να είναι ιδιοκτησίας του 
δημοσίου ή να περιέρχονται σταδιακώς 
στο δημόσιο ώστε να εξασφαλίζεται η
καθολική και με σεβασμό στο περιβάλλον 
πρόσβαση σε αυτούς, στοιχεία μιας 
ποιοτικής δημόσιας υπηρεσίας Η δημόσια 
παρέμβαση θα εξασφαλίζει ότι τα κέρδη 
από την παροχή των υπηρεσιών αυτών
δεν θα είναι υπερβολικά και ότι θα 
εξασφαλίζεται η αποδοτικότερη και η 
προσπελάσιμη σε όλους χρήση των πόρων 
αυτών. Οι περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο
της απαραίτητης βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης των κρατών μελών στα οποία 
απευθύνονται ειδικές κατά χώρα 
συστάσεις. Άλλα μέσα ρύθμισης της 
αγοράς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ευρύτερα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
προκειμένου να παρέχουν κίνητρα για τη 
συμμετοχή του δημόσιου τομέα και την
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Or. pt

Τροπολογία 425
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 



AM\931429EL.doc 13/68 PE508.029v01-00

EL

να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση. Δεδομένου ότι οι 
φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα δεν 
είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται
υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει 
σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών 
και θα συμβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει
να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον. Δεδομένου ότι οι 
φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα δεν 
είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται 
υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει 
σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών 
και θα συμβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Θα πρέπει,
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, να 
παρασχεθούν κίνητρα για τη συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

Or. it

Τροπολογία 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση. Δεδομένου ότι οι 
φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα δεν 
είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται 
υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει 
σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών 
και θα συμβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 
που θα καθιστούν δυνατή την επαρκή 
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τυχόν δυσμενείς οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτό ενδέχεται να
συνεπάγεται τη συστηματικότερη 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση κατά ουδέτερο 
τρόπο. Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι 
σπανίζουν ολοένα και περισσότερο, 
ενδέχεται να αυξηθούν το μίσθωμα και τα 
κέρδη που συνδέονται με την κυριότητα ή 
την αποκλειστική χρήση τους. Η δημόσια 
παρέμβαση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
αυτά τα μισθώματα δεν είναι υπερβολικά 
και ότι λαμβάνεται υπόψη το εξωτερικό 
κόστος, θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων αυτών και θα συμβάλει 
στην αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς 
και στη δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει
να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.
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Or. en

Τροπολογία 427
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση. Δεδομένου ότι οι 
φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα δεν 
είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται 
υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει 
σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών 
και θα συμβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει 

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση. Δεδομένου ότι οι 
φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη το 
εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει σε 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών 
και θα συμβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
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να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

Or. fr

Τροπολογία 428
Margrete Auken

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση. Δεδομένου ότι οι 
φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα δεν 
είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται 
υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει 
σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών 
και θα συμβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον, της μετατόπισης 
της φορολογίας από την εργασία στη 
ρύπανση και την καταβολή προσπαθειών 
για την εξασφάλιση κοινού επιπέδου 
πράσινης φορολογίας σε ολόκληρη την 
Ένωση. Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι 
σπανίζουν ολοένα και περισσότερο, 
ενδέχεται να αυξηθούν το μίσθωμα και τα 
κέρδη που συνδέονται με την κυριότητα ή 
την αποκλειστική χρήση τους. Η δημόσια 
παρέμβαση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
αυτά τα μισθώματα δεν είναι υπερβολικά 
και ότι λαμβάνεται υπόψη το εξωτερικό 
κόστος, θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων αυτών και θα συμβάλει 
στην αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς 
και στη δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
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συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον περιορισμό των συμπεριφορών που βλάπτουν το περιβάλλον και για την εξασφάλιση 
όρων ισότιμου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, πρέπει να θεσπιστεί κοινό επίπεδο πράσινης 
φορολογίας σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση. Δεδομένου ότι οι 
φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση και την 
κατανάλωση πόρων. Δεδομένου ότι οι 
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περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα δεν 
είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται 
υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει 
σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών 
και θα συμβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα δεν 
είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται 
υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει 
σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών 
και θα συμβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
καθιέρωσης προπορευόμενων δεικτών, 
εφόσον είναι συναφείς με τις προοπτικές 
αειφόρου οικονομικής μεγέθυνσης των 
επιμέρους κρατών μελών στα οποία 
απευθύνονται ειδικές κατά χώρα 
συστάσεις. Άλλα αγορακεντρικά μέσα, 
όπως οι ενισχύσεις για οικοσυστημικές 
υπηρεσίες, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ευρύτερα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
προκειμένου να παρέχουν κίνητρα για τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και την 
αειφόρο διαχείριση του φυσικού 
κεφαλαίου.

Or. en

Τροπολογία 430
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 

74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των 
κατάλληλων σημάτων αγοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως 
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υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση. Δεδομένου ότι οι 
φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 
περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα δεν 
είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται 
υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει 
σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών 
και θα συμβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές 
επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη 
συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
μετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση. Η μετατόπιση αυτή 
δεν θα πρέπει, ωστόσο, να οδηγήσει σε 
μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας.
Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι σπανίζουν 
ολοένα και περισσότερο, ενδέχεται να 
αυξηθούν το μίσθωμα και τα κέρδη που 
συνδέονται με την κυριότητα ή την 
αποκλειστική χρήση τους. Η δημόσια 
παρέμβαση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
αυτά τα μισθώματα δεν είναι υπερβολικά 
και ότι λαμβάνεται υπόψη το εξωτερικό 
κόστος, θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων αυτών και θα συμβάλει 
στην αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς 
και στη δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι 
συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους 
κρατών μελών στα οποία απευθύνονται 
ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 
αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα κατάσταση παρατηρείται ήδη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων λόγω υψηλών 
φορολογικών επιβαρύνσεων. Το πρόβλημα αυτό δεν θα πρέπει να οξυνθεί μέσω 
περιβαλλοντικών μέτρων.
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Τροπολογία 431
João Ferreira

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

75. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί ο 
ιδιωτικός τομέας να εκμεταλλευθεί τις 
ευκαιρίες που προσφέρει το νέο 
δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για αύξηση 
της συμμετοχής του στις προσπάθειες 
επίτευξης περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων, ιδίως σε σχέση με δραστηριότητες 
οικοκαινοτομίας και με την αφομοίωση 
νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ΜΜΕ. Θα πρέπει να προωθηθούν οι 
κοινές πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα για την οικοκαινοτομία, στο πλαίσιο 
των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας, όπως η Σύμπραξη 
Καινοτομίας για το νερό. Με το νέο 
πλαίσιο καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μέσων, προβλέπεται να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα σε 
χρηματοδότηση για επενδύσεις στον 
τομέα του περιβάλλοντος, κυρίως για τη 
βιοποικιλότητα και την κλιματική 
αλλαγή. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 
περισσότερο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
να κοινοποιούν περιβαλλοντικές 
πληροφορίες στο πλαίσιο της οικείας 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
πέραν του βαθμού που επιβάλλει η 
υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ.

75. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί ο 
ιδιωτικός τομέας να εκμεταλλευθεί τις 
ευκαιρίες που προσφέρει το νέο 
δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για αύξηση 
της συμμετοχής του στις προσπάθειες 
επίτευξης περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων, ιδίως σε σχέση με δραστηριότητες 
οικοκαινοτομίας και με την αφομοίωση 
νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ΜΜΕ. Θα πρέπει να προωθηθούν οι 
κοινές πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα για την οικοκαινοτομία, στο πλαίσιο 
των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 
Καινοτομίας, όπως η Σύμπραξη 
Καινοτομίας για το νερό. Θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν περισσότερο οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να κοινοποιούν 
περιβαλλοντικές πληροφορίες στο πλαίσιο 
της οικείας χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, πέραν του βαθμού που 
επιβάλλει η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ.

Or. pt

Τροπολογία 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 77
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

77. Πέραν αυτού του εξορθολογισμού, η 
ένταξη «ολοκληρωμένων έργων» στο 
πρόγραμμα LIFE θα επιτρέψει τον 
συνδυασμό των κονδυλίων και την 
πληρέστερη εναρμόνισή τους με τις 
προτεραιότητες της πολιτικής, με πιο 
στρατηγικό και οικονομικά αποδοτικότερο 
τρόπο, για τη στήριξη περιβαλλοντικών 
και κλιματικών μέτρων.

77. Πέραν αυτού του εξορθολογισμού, η 
ένταξη «ολοκληρωμένων έργων» στο 
πρόγραμμα LIFE θα επιτρέψει τον 
συνδυασμό των κονδυλίων και την 
πληρέστερη εναρμόνισή τους με τις 
προτεραιότητες της πολιτικής, με πιο 
στρατηγικό και οικονομικά αποδοτικότερο 
τρόπο, για τη στήριξη περιβαλλοντικών 
και κλιματικών μέτρων, μέσω της 
ανάπτυξης σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων «ολοκληρωμένων 
έργων», εφόσον πληρούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με 
τους κανόνες που διέπουν τα 
«ολοκληρωμένα έργα» και την εφαρμογή 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 433
Margrete Auken

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 77 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

77a. Έως το 2020 θα πρέπει να τεθούν σε 
ισχύ περιορισμοί, ώστε τα κονδύλια 
συνοχής και τα διαρθρωτικά κονδύλια 
της ΕΕ να χρησιμοποιούνται μόνο για 
έργα που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. 
Παράλληλα, εάν αποδεικνύεται ότι έργα 
που χρηματοδοτούνται από κονδύλια 
συνοχής και διαρθρωτικά κονδύλια έχουν 
βλάψει το περιβάλλον, θα πρέπει να 
επιστρέφονται τα κονδύλια της ΕΕ που 
είχαν διατεθεί αρχικά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του στόχου διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος της Ένωσης, 
δεν θα πρέπει να παρέχεται οικονομική στήριξη μέσω κονδυλίων της ΕΕ σε έργα τα οποία είναι 
αντίθετα προς τον στόχο αυτόν. Αν η αξιολόγηση συγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου από την 
ΕΕ έργου καταδείξει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τα κονδύλια πρέπει να επιστρέφονται στην 
Ένωση.

Τροπολογία 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

78. Η αυξημένη εισφορά κεφαλαίου στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης του 2012 αποτελεί μια 
επιπλέον πηγή επενδύσεων.

78. Η αυξημένη εισφορά κεφαλαίου στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης του 2012 αποτελεί μια 
επιπλέον πηγή επενδύσεων, η οποία θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

80. Επιπλέον, ο εντοπισμός των δαπανών 
που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και 
το κλίμα αποδείχθηκε δυσχερής. Για την 
αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων, θα πρέπει 
να καθιερωθεί σύστημα εντοπισμού και 
αναφοράς με βάση τη μεθοδολογία του 
ΟΟΣΑ («δείκτες του Ρίο»). Αυτό είναι 
σημαντικό για τη συνολική προσπάθεια 

80. Επιπλέον, ο εντοπισμός των δαπανών 
που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και 
το κλίμα αποδείχθηκε δυσχερής. Για την 
αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων, θα πρέπει 
να καθιερωθεί σύστημα εντοπισμού και 
αναφοράς με βάση κυρίως τη μεθοδολογία 
του ΟΟΣΑ. Αυτό είναι σημαντικό για τη 
συνολική προσπάθεια της ΕΕ που 
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της ΕΕ που αποσκοπεί σε πολυμερείς 
συμφωνίες για την κλιματική αλλαγή και 
τη βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ 
θα συμβάλει στη διακυβερνητική 
διαδικασία που άρχισε στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20 για την εκτίμηση των 
χρηματοδοτικών αναγκών και τη 
διατύπωση προτάσεων σχετικά με επιλογές 
για μια αποτελεσματική στρατηγική 
χρηματοδότησης της αειφόρου ανάπτυξης.

αποσκοπεί σε πολυμερείς συμφωνίες για 
την κλιματική αλλαγή και τη 
βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα 
συμβάλει στη διακυβερνητική διαδικασία 
που άρχισε στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 
για την εκτίμηση των χρηματοδοτικών 
αναγκών και τη διατύπωση προτάσεων 
σχετικά με επιλογές για μια 
αποτελεσματική στρατηγική 
χρηματοδότησης της αειφόρου ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 82 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

82. Για τη διασφάλιση των επενδύσεων 
στην περιβαλλοντική και την κλιματική 
πολιτική και τη διαμόρφωση σωστών 
τιμών, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, 
το αργότερο το 2020:

82. Για τη διασφάλιση των επενδύσεων 
στην περιβαλλοντική και την κλιματική 
πολιτική, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα 
εξής, το αργότερο το 2020:

Or. en

Τροπολογία 437
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 82 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

82. Για τη διασφάλιση των επενδύσεων 
στην περιβαλλοντική και την κλιματική 
πολιτική και τη διαμόρφωση σωστών 
τιμών, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, 
το αργότερο το 2020:

82. Για τη διασφάλιση των επενδύσεων 
στην περιβαλλοντική και την κλιματική 
πολιτική και τη διαμόρφωση σωστών 
τιμών, το πρόγραμμα πρέπει να
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

Or. it
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Τροπολογία 438
João Ferreira

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) Σταδιακή κατάργηση των 
επιδοτήσεων που βλάπτουν το 
περιβάλλον, αύξηση της χρήσης 
αγορακεντρικών μέσων, στα οποία 
συγκαταλέγονται η φορολογία, η 
τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και 
επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων 
δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

Διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων 
που βλάπτουν το περιβάλλον, αύξηση της 
χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία 
συγκαταλέγονται η φορολογία, η 
τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και 
επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων 
δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

(α) Έγκριση από την πλευρά της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, χωρίς 
καθυστέρηση, συγκεκριμένων σχεδίων 
έως το 2014, βάσει του ορισμού στο 
Παράρτημα Ι παράγραφος 82 σημείο α 
για τη σταδιακή κατάργηση, έως το 2020, 
όλων των επιδοτήσεων που βλάπτουν το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
επιδοτήσεων που δίνουν κίνητρα για μη 
αποδοτική χρήση ανανεώσιμων πόρων,
και υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο 
που επιτυγχάνεται μέσω των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων· 
αύξηση της χρήσης αγορακεντρικών 
μέσων, στα οποία συγκαταλέγονται η
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μετατόπιση της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση κατά τουλάχιστον 
10%, η τιμολόγηση και η επιβολή τελών, 
και επέκταση των αγορών για 
περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
ενδεχόμενων δυσμενών κοινωνικών 
επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 440
Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων 
που βλάπτουν το περιβάλλον, αύξηση της 
χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία 
συγκαταλέγονται η φορολογία, η 
τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και 
επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων 
δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

(α) Έγκριση από την πλευρά της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, χωρίς 
καθυστέρηση, συγκεκριμένων σχεδίων 
έως το 2014, βάσει του ορισμού στο 
Παράρτημα Ι παράγραφος 82 σημείο α 
για τη σταδιακή κατάργηση, έως το 2020, 
όλων των επιδοτήσεων που βλάπτουν το 
περιβάλλον, και υποβολή εκθέσεων για 
την πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των 
εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων· αύξηση της χρήσης 
αγορακεντρικών μέσων, στα οποία 
συγκαταλέγονται η μετατόπιση της 
φορολογίας από την εργασία στη 
ρύπανση, η τιμολόγηση και η επιβολή 
τελών, και επέκταση των αγορών για 
περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
ενδεχόμενων δυσμενών κοινωνικών 
επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων 
που βλάπτουν το περιβάλλον, αύξηση της 
χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία 
συγκαταλέγονται η φορολογία, η 
τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και 
επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων 
δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

(α) Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων 
που βλάπτουν το περιβάλλον, αύξηση της 
χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία 
συγκαταλέγονται η φορολογία, η 
τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και 
επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων 
δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 442
Margrete Auken

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α – στοιχείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) Σταδιακή κατάργηση, έως το 2020, 
κονδυλίων συνοχής και διαρθρωτικών 
κονδυλίων για έργα που βλάπτουν το 
περιβάλλον, με παράλληλη καθιέρωση 
υποχρέωσης πλήρους επιστροφής 
κονδυλίων συνοχής και διαρθρωτικών 
κονδυλίων από έργα που έχουν βλάψει το 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του στόχου διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος της Ένωσης, 
δεν θα πρέπει να παρέχεται οικονομική στήριξη μέσω κονδυλίων της ΕΕ σε έργα τα οποία είναι 
αντίθετα προς τον στόχο αυτόν. Αν η αξιολόγηση συγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου από την 
ΕΕ έργου καταδείξει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τα κονδύλια πρέπει να επιστρέφονται στην 
Ένωση.
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Τροπολογία 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει τις 
επιζήμιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις 
ως «αποτέλεσμα κυβερνητικής δράσης η 
οποία προσδίδει πλεονέκτημα σε 
ορισμένους καταναλωτές ή παραγωγούς, 
προκειμένου να συμπληρώσουν το 
εισόδημά τους ή να μειώσουν το κόστος, 
πλην όμως, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
εισάγονται διακρίσεις εις βάρος των 
ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών»1.
__________________
1 Προσαρμογή από ΟΟΣΑ (1998 και 
2005), στο IEEP et al. 2007, βλ. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

Τροπολογία 444
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ενίσχυση με περισσότερες εθνικές 
και ενωσιακές ενισχύσεις των 
προσπαθειών για την επίτευξη της 
ενεργειακής απόδοσης και στο επίπεδο 
της οικιακής κατανάλωσης 
(θερμομόνωση, αγορά συσκευών χαμηλής 
κατανάλωσης, εγκατάσταση σταθμών 
μικρο-παραγωγής ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας, κλπ)
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Or. es

Τροπολογία 445
João Ferreira

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Ένταξη περιβαλλοντικών και 
κλιματικών παραμέτρων στη διαδικασία 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον αυτό 
έχει σημασία για τις προοπτικές αειφόρου 
οικονομικής μεγέθυνσης μεμονωμένων 
κρατών μελών και ενδείκνυται για τη 
διατύπωση ειδικών κατά χώρα 
συστάσεων.

Διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 446
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 86 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

86. Για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης και της 
συνοχής των πολιτικών, το πρόγραμμα 
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

86. Για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης και της 
συνοχής των πολιτικών, το πρόγραμμα
πρέπει να εξασφαλίζει τα εξής, το 
αργότερο το 2020:

Or. it

Τροπολογία 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 86 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για 
τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση1

και της οδηγίας για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων2.
__________________
1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ
2 Οδηγία 85/337/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 448
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

87. Η ΕΕ είναι πυκνοκατοικημένη και, έως 
το 2020, το 80% του πληθυσμού της είναι 
πιθανόν να ζει σε αστικές και περιαστικές 
περιοχές. Η ποιότητα ζωής θα επηρεάζεται 
άμεσα από την κατάσταση του αστικού 
περιβάλλοντος. Εξάλλου, οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πόλεων 
εξαπλώνονται πολύ πέραν των φυσικών 
τους ορίων, δεδομένου ότι οι πόλεις 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
περιαστικές και αγροτικές περιοχές για την 
κάλυψη των αναγκών τους σε τρόφιμα, 
ενέργεια, χώρο και πόρους και για την 
υποδοχή των αποβλήτων.

87. Η ΕΕ είναι πυκνοκατοικημένη και, έως 
το 2020, το 80% του πληθυσμού της είναι 
πιθανόν να ζει σε αστικές και περιαστικές 
περιοχές. Η ποιότητα ζωής θα επηρεάζεται 
άμεσα από την κατάσταση του αστικού 
περιβάλλοντος. Εξάλλου, οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πόλεων 
εξαπλώνονται πολύ πέραν των φυσικών 
τους ορίων, δεδομένου ότι οι πόλεις 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
περιαστικές και αγροτικές περιοχές για την 
κάλυψη των αναγκών τους σε τρόφιμα, 
ενέργεια, χώρο και πόρους και για την 
υποδοχή των αποβλήτων. Θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην ενίσχυση των αγροτικών περιοχών 
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στον αγροτικό τομέα.

Or. de
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Τροπολογία 449
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

88. Οι περισσότερες πόλεις 
αντιμετωπίζουν ένα κοινό βασικό σύνολο 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, μεταξύ 
των οποίων κακή ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, υψηλή στάθμη 
θορύβου, εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, λειψυδρία, πλημμύρες και 
καταιγίδες, μολυσμένες τοποθεσίες, 
εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις και απόβλητα. Ταυτόχρονα, 
οι πόλεις της ΕΕ καθορίζουν πρότυπα 
αστικής αειφορίας και συχνά 
πρωτοστατούν σε καινοτόμες λύσεις για 
την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων. Ένας διαρκώς αυξανόμενος 
αριθμός ευρωπαϊκών πόλεων θέτουν την 
περιβαλλοντική αειφορία στο επίκεντρο 
των στρατηγικών τους για την αστική 
ανάπτυξη.

88. Οι περισσότερες πόλεις 
αντιμετωπίζουν ένα κοινό βασικό σύνολο 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, μεταξύ 
των οποίων κακή ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, υπερβολική στάθμη 
θορύβου που θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
του πληθυσμού, εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, λειψυδρία, πλημμύρες και 
καταιγίδες, μολυσμένες τοποθεσίες, 
εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις και απόβλητα. Ταυτόχρονα, 
οι πόλεις της ΕΕ καθορίζουν πρότυπα 
αστικής αειφορίας και συχνά 
πρωτοστατούν σε καινοτόμες λύσεις για 
την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων. Ένας διαρκώς αυξανόμενος 
αριθμός ευρωπαϊκών πόλεων θέτουν την 
περιβαλλοντική αειφορία στο επίκεντρο 
των στρατηγικών τους για την αστική 
ανάπτυξη.

Or. es

Τροπολογία 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 88 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

88 a. Μακροπρόθεσμα, η ΕΕ πρέπει να 
αναπτύξει συνολική στρατηγική για τον 
τρόπο με τον οποίο η πράσινη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία μπορεί να 
συμβάλει στη δημιουργία καλύτερου 
αστικού περιβάλλοντος εστιάζοντας στη 
συμπερίληψη στόχων που αφορούν την 
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αποδοτικότητα των πόρων στην 
πολεοδομία, τη δημιουργία μιας 
οικονομίας με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα, την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη χρήση 
αστικής γης, τη διαχείριση αποβλήτων, 
την ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος, 
τη διαχείριση των υδάτων, την 
ανθρώπινη υγεία, τη συμμετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε 
σχέση με το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 89 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

89 a. Η πολιτική επισιτιστικής ασφάλειας 
της Ένωσης πρέπει να βασίζεται στη 
βιώσιμη γεωργία και στο δίκαιο εμπόριο. 
Λόγω της κλιματικής αλλαγής ασκείται 
πίεση στους φυσικούς πόρους, ιδιαίτερα 
λόγω της ανάγκης εξασφάλισης επαρκών 
ποσοτήτων τροφίμων για έναν 
αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό με 
τροποποιημένη καταναλωτική 
συμπεριφορά. Οι εισαγωγές πρωτεϊνών 
από τρίτες χώρες με ανεπαρκές επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος θα 
μπορούσαν να περιοριστούν μέσω της 
προώθησης πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 
στην Ένωση. Επιπλέον, η Ένωση οφείλει 
να απαιτήσει την εφαρμογή διμερών και 
πολυμερών επαρκών ρυθμιστικών 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος 
στις σχετικές περιοχές κινδύνου.

Or. de
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Τροπολογία 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 89 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

89 α. Οι στρατηγικές υπέρ της πόλης 
πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις 
προτάσεις πολυάριθμών μελετών που 
έχουν εκπονηθεί από εμπειρογνώμονες 
για την ανάπτυξη μιας συνολικής 
μεθοδολογίας η οποία θα αναγνωρίζει την 
αλληλεπίδραση των διαφόρων 
προβλημάτων και των λύσεων σε αστικό 
περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή 
περιλαμβάνει, εκτός της κλιματικής 
αλλαγής, την ενέργεια, την 
προσπελασιμότητα, το νερό, τα απόβλητα 
και τους θορύβους, τα σχετικά με την 
υγεία θέματα, την καλή διαβίωση, τον 
πολιτισμό, τους φυσικούς πόρους και το 
κτιστό περιβάλλον, καθώς και την 
ανάγκη αξιοποίησης της πόλης ως 
οικονομικού και κοινωνικού χώρου οι 
δραστηριότητες του οποίου δημιουργούν 
πλούτο και ευημερία.

Or. es

Τροπολογία 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 89 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

89 β. Για οιαδήποτε αξιολόγηση της 
αστικής βιωσιμότητος πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η αξιοποίηση των 
μνημείων, τα κτίρια της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και η υφιστάμενη 
αρχιτεκτονική, καθώς και η απαραίτητη 
επαναχρησιμοποίηση των κενών, των 
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εγκαταλελειμμένων ή των ακατοίκητων 
κατοικιών που υπάρχουν στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η κατασκευή νέων 
κατοικιών προϋποθέτει περιορισμό των 
πρασίνων ζωνών, την εξόρυξη νέων 
υλικών και την κατανάλωση ενέργειας για 
την κατασκευή.

Or. es

Τροπολογία 454
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

91. Για την ενίσχυση της αειφορίας των 
πόλεων της ΕΕ, το πρόγραμμα εξασφαλίζει 
τα εξής, το αργότερο το 2020:

91. Για την ενίσχυση της αειφορίας των 
πόλεων της ΕΕ, το πρόγραμμα πρέπει να
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

Or. it

Τροπολογία 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Εφαρμογή πολιτικών αειφόρου 
πολεοδομικού προγραμματισμού και 
σχεδιασμού στην πλειονότητα των πόλεων 
της ΕΕ.

(α) Εφαρμογή πολιτικών αειφόρου 
πολεοδομικού προγραμματισμού και 
σχεδιασμού στην πλειονότητα των πόλεων 
της ΕΕ στο πλαίσιο συνολικής 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής σχετικά με 
τις αειφόρες πόλεις.

Or. en
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Τροπολογία 456
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Εφαρμογή πολιτικών αειφόρου 
πολεοδομικού προγραμματισμού και 
σχεδιασμού στην πλειονότητα των πόλεων 
της ΕΕ.

(α) Εφαρμογή πολιτικών αειφόρου 
πολεοδομικού προγραμματισμού και 
σχεδιασμού στην πλειονότητα των πόλεων 
της ΕΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
βιώσιμο εφοδιασμό σε τρόφιμα.

Or. en

Τροπολογία 457
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) υπάρχουν ελάχιστα εγκεκριμένα 
κριτήρια για την μέτρηση της ρύπανσης, 
ειδικότερα της ηχορύπανσης και της 
ατμοσφαιρικής, περιλαμβανομένων των 
κατευθύνσεων σχετικά με την 
τοποθέτηση των συσκευών μέτρησης 
στην σωστή θέση, προκειμένου να 
αποφεύγονται εσφαλμένες μετρήσεις ή 
ενδεχομένως και απάτες κατά την 
παρουσίαση στοιχείων προερχόμενων 
από μετρήσεις σε ακατάλληλες θέσεις.

Or. es

Τροπολογία 458
Marit Paulsen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Καθορισμός και έγκριση ενός συνόλου 
κριτηρίων για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεων, 
λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων.

(α) Καθορισμός και έγκριση ενός συνόλου 
κριτηρίων για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεων, 
λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων καθώς και 
της σχέσης αλληλεξάρτησης με τις γύρω 
αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Καθορισμός και έγκριση ενός συνόλου 
κριτηρίων για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεων, 
λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων.

α) Καθορισμός και έγκριση ενός συνόλου 
κριτηρίων για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεων, 
λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων καθώς και 
της αξίας του αρχιτεκτονικού και του 
φυσικού περιβάλλοντος.

Or. es

Τροπολογία 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Μέριμνα ώστε οι πόλεις να 
ενημερώνονται σχετικά με τη 
χρηματοδότηση για μέτρα βελτίωσης της 
αστικής αειφορίας και να έχουν πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση αυτή.

(β) Μέριμνα ώστε οι κάτοικοι και οι 
τοπικές δημόσιες αρχές των πόλεων να 
ενημερώνονται σχετικά με τη 
χρηματοδότηση για μέτρα βελτίωσης της 
αστικής αειφορίας και να έχουν πρόσβαση 
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στη χρηματοδότηση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Υποστήριξη της υγιούς και 
βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις και 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
της ηχορύπανσης· Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός των αστικών δικτύων 
δημόσιων συγκοινωνιών· Ενσωμάτωση 
της ηλεκτροκινητικότητας στα τοπικά 
συστήματα μεταφορών και εκπόνηση 
προγραμμάτων ηλεκτρικών οχημάτων 
στις πόλεις της Ένωσης· Ανάπτυξη 
ασφαλών υποδομών για τους πεζούς και 
τους ποδηλάτες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ο διπλασιασμός του 
αριθμού των χρηστών ενεργών τρόπων 
μετακίνησης, όπως το βάδισμα και το 
ποδήλατο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να καταβληθεί προσπάθεια για τον διπλασιασμό της χρήσης 
ενεργών τρόπων μετακίνησης, όπως το βάδισμα και το ποδήλατο, στο ψήφισμά του, τον 
Δεκέμβριο του 2011, σχετικά με τον χάρτη πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών 
(2011/2096(INI)).

Τροπολογία 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη 
συνολικής στρατηγικής για τον τρόπο με 
τον οποίο μια πράσινη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία μπορεί να 
συμβάλει στη δημιουργία καλύτερου 
αστικού περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να εξασφαλίζεται ότι οι πόλεις 
διαθέτουν ανοικτούς χώρους που 
επιτρέπουν την κινητικότητα των πεζών, 
την ύπαρξη κοινωνικών χώρων και την 
σχέση με την φύση.

Or. es

Τροπολογία 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ πόλεων σε ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο σχετικά με τις καινοτόμες 
εξελίξεις και το βιώσιμο αστικό 
περιβάλλον.

Or. en
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Τροπολογία 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

92. Η περιβαλλοντική αειφορία αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της 
φτώχειας και την εξασφάλιση της 
ποιότητας ζωής και της οικονομικής 
μεγέθυνσης. Στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 
οι παγκόσμιοι ηγέτες ανανέωσαν τη 
δέσμευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη και 
αναγνώρισαν την «πράσινη» οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς ως σημαντικό 
εργαλείο για την επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης, καθώς και τον αποφασιστικό 
ρόλο του υγιεινού περιβάλλοντος στην 
εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας και 
στη μείωση της φτώχειας. Με δεδομένη 
την πληθυσμιακή αύξηση σε έναν ολοένα 
πιο αστικοποιημένο κόσμο, οι προκλήσεις 
αυτές θα περιλαμβάνουν την ανάγκη για 
δράση στους τομείς του νερού, των 
ωκεανών, των αειφόρων εδαφών και 
οικοσυστημάτων, της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων (ιδίως απόβλητα), της αειφόρου 
ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, η 
οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών 
καυσίμων. Οι εν λόγω προκλήσεις θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
εξατομικευμένες προσεγγίσεις σε τοπικό, 
εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, καθώς και με 
ουσιαστική συμμετοχή στις διεθνείς 
προσπάθειες που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη των αναγκαίων λύσεων για τη 
διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

92. Η εξασφάλιση της αειφορίας αποτελεί
μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος, καθώς 
και καθοριστικό παράγοντα για την 
εξάλειψη της φτώχειας και την 
εξασφάλιση ευμάρειας και ευημερίας για 
όλους. Στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 οι 
παγκόσμιοι ηγέτες ανανέωσαν τη 
δέσμευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη και
εξασφάλιση της προώθησης ενός 
οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος για 
τον πλανήτη, για τις σημερινές και τις 
μελλοντικές γενιές. Αναγνώρισαν επίσης 
ότι η «πράσινη» οικονομία χωρίς 
αποκλεισμούς αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για την επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης, καθώς και τον αποφασιστικό 
ρόλο του υγιεινού περιβάλλοντος στην 
εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας και 
στη μείωση της φτώχειας. Με δεδομένη 
την πληθυσμιακή αύξηση σε έναν ολοένα 
πιο αστικοποιημένο κόσμο, οι προκλήσεις 
αυτές θα περιλαμβάνουν την ανάγκη για
διεθνή δράση σε μια σειρά από τομείς, 
όπως αυτοί του νερού, των ωκεανών, των 
αειφόρων εδαφών και οικοσυστημάτων, 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ιδίως 
απόβλητα), της αειφόρου ενέργειας και της 
κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με τη 
σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων 
των ορυκτών καυσίμων. Εκτός από τη 
μετατροπή αυτών των δεσμεύσεων σε
δράση σε τοπικό, εθνικό ή ενωσιακό 
επίπεδο, η ΕΕ θα συμμετέχει προορατικά 
σε διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν 



AM\931429EL.doc 39/68 PE508.029v01-00

EL

στην ανάπτυξη των αναγκαίων λύσεων για 
τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

92. Η περιβαλλοντική αειφορία αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της 
φτώχειας και την εξασφάλιση της 
ποιότητας ζωής και της οικονομικής 
μεγέθυνσης. Στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 
οι παγκόσμιοι ηγέτες ανανέωσαν τη 
δέσμευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη και 
αναγνώρισαν την «πράσινη» οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς ως σημαντικό 
εργαλείο για την επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης, καθώς και τον αποφασιστικό 
ρόλο του υγιεινού περιβάλλοντος στην 
εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας και 
στη μείωση της φτώχειας. Με δεδομένη 
την πληθυσμιακή αύξηση σε έναν ολοένα 
πιο αστικοποιημένο κόσμο, οι προκλήσεις 
αυτές θα περιλαμβάνουν την ανάγκη για 
δράση στους τομείς του νερού, των 
ωκεανών, των αειφόρων εδαφών και 
οικοσυστημάτων, της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων (ιδίως απόβλητα), της αειφόρου 
ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, η 
οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών 
καυσίμων. Οι εν λόγω προκλήσεις θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
εξατομικευμένες προσεγγίσεις σε τοπικό, 
εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, καθώς και με 
ουσιαστική συμμετοχή στις διεθνείς 
προσπάθειες που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη των αναγκαίων λύσεων για τη 
διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης σε 

92. Η περιβαλλοντική αειφορία αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της 
φτώχειας και την εξασφάλιση της 
ποιότητας ζωής και της οικονομικής 
μεγέθυνσης. Στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 
οι παγκόσμιοι ηγέτες ανανέωσαν τη 
δέσμευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη και 
αναγνώρισαν την «πράσινη» οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς ως σημαντικό
εργαλείο για την επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης, καθώς και τον αποφασιστικό 
ρόλο του υγιεινού περιβάλλοντος στην 
εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας και 
στη μείωση της φτώχειας. Με δεδομένη 
την πληθυσμιακή αύξηση σε έναν ολοένα 
πιο αστικοποιημένο κόσμο, οι προκλήσεις 
αυτές θα περιλαμβάνουν την ανάγκη για 
δράση στους τομείς του νερού, των 
ωκεανών, των αειφόρων εδαφών και 
οικοσυστημάτων, της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων (ιδίως απόβλητα), της αειφόρου 
ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, η 
οποία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και
τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων
που βλάπτουν το περιβάλλον. Οι εν λόγω 
προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με εξατομικευμένες προσεγγίσεις σε 
τοπικό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, καθώς 
και με ουσιαστική συμμετοχή στις διεθνείς
προσπάθειες που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη των αναγκαίων λύσεων για τη 
διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης σε 
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παγκόσμιο επίπεδο. παγκόσμιο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

93. Τα αποτελέσματα της συνόδου 
κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στις προτεραιότητες 
της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής 
της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η 
Ένωση θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει τη 
σύσταση πολιτικού φόρουμ υψηλού 
επιπέδου που προβλέπεται να
αντικαταστήσει σταδιακά την επιτροπή 
αειφόρου ανάπτυξης και να παρακολουθεί 
την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20.

93. Τα αποτελέσματα της συνόδου 
κορυφής Ρίο+20 πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στις προτεραιότητες 
της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής 
της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η 
Ένωση θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει
τις εργασίες του πολιτικού φόρουμ 
υψηλού επιπέδου που θα αντικαταστήσει 
την επιτροπή αειφόρου ανάπτυξης και θα
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής 
Ρίο+20.

Or. en

Τροπολογία 468
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

94. Πολλοί από τους στόχους 
προτεραιότητας που καθορίζονται στο 
παρόν πρόγραμμα μπορούν να επιτευχθούν 
πλήρως μόνο στο πλαίσιο πλανητικής 
προσέγγισης και σε συνεργασία με τις 
χώρες-εταίρους. Για τον λόγο αυτό η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συμμετέχουν στις σχετικές διεθνείς, 
περιφερειακές και διμερείς διαδικασίες με 

94. Πολλοί από τους στόχους 
προτεραιότητας που καθορίζονται στο 
παρόν πρόγραμμα μπορούν να επιτευχθούν 
πλήρως μόνο στο πλαίσιο πλανητικής 
προσέγγισης και σε συνεργασία με τις 
χώρες-εταίρους. Για τον λόγο αυτό η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συμμετέχουν στις σχετικές διεθνείς, 
περιφερειακές και διμερείς διαδικασίες, 
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ισχυρό, εστιασμένο, ενωτικό και συνεκτικό 
τρόπο. Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προωθούν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 
κανόνων για την παγκόσμια 
περιβαλλοντική πολιτική, που να 
συμπληρώνεται από μια 
αποτελεσματικότερη στρατηγική 
προσέγγιση στην οποία οι διμερείς και οι 
περιφερειακές πολιτικές συνομιλίες και 
συνεργασία θα είναι προσαρμοσμένες 
στους στρατηγικούς εταίρους, τις 
υποψήφιες για προσχώρηση και τις 
γειτονικές χώρες της Ένωσης και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αντίστοιχα, και θα 
στηρίζονται με επαρκή χρηματοδότηση.

όπως οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες,
με ισχυρό, εστιασμένο, ενωτικό και 
συνεκτικό τρόπο. Θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να προωθούν ένα 
αποτελεσματικό πλαίσιο κανόνων για την 
παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική, που 
να συμπληρώνεται από μια 
αποτελεσματικότερη στρατηγική 
προσέγγιση στην οποία οι διμερείς και οι 
περιφερειακές πολιτικές συνομιλίες και 
συνεργασία θα είναι προσαρμοσμένες 
στους στρατηγικούς εταίρους, τις 
υποψήφιες για προσχώρηση και τις 
γειτονικές χώρες της Ένωσης και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αντίστοιχα, και θα 
στηρίζονται με επαρκή χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

94. Πολλοί από τους στόχους 
προτεραιότητας που καθορίζονται στο 
παρόν πρόγραμμα μπορούν να επιτευχθούν 
πλήρως μόνο στο πλαίσιο πλανητικής 
προσέγγισης και σε συνεργασία με τις 
χώρες-εταίρους. Για τον λόγο αυτό η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συμμετέχουν στις σχετικές διεθνείς, 
περιφερειακές και διμερείς διαδικασίες με 
ισχυρό, εστιασμένο, ενωτικό και συνεκτικό 
τρόπο. Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προωθούν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 
κανόνων για την παγκόσμια 
περιβαλλοντική πολιτική, που να 
συμπληρώνεται από μια 
αποτελεσματικότερη στρατηγική 
προσέγγιση στην οποία οι διμερείς και οι 
περιφερειακές πολιτικές συνομιλίες και 
συνεργασία θα είναι προσαρμοσμένες 

94. Πολλοί από τους στόχους 
προτεραιότητας που καθορίζονται στο 
παρόν πρόγραμμα μπορούν να επιτευχθούν 
πλήρως μόνο στο πλαίσιο πλανητικής 
προσέγγισης και σε συνεργασία με τις 
χώρες-εταίρους. Για τον λόγο αυτό η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συμμετέχουν στις σχετικές διεθνείς, 
περιφερειακές και διμερείς διαδικασίες με 
ισχυρό, εστιασμένο, ενωτικό και συνεκτικό 
τρόπο. Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προωθούν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 
κανόνων για την παγκόσμια 
περιβαλλοντική πολιτική, που να 
συμπληρώνεται από μια 
αποτελεσματικότερη στρατηγική 
προσέγγιση στην οποία οι διμερείς και οι 
περιφερειακές πολιτικές συνομιλίες και 
συνεργασία θα είναι προσαρμοσμένες 
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στους στρατηγικούς εταίρους, τις 
υποψήφιες για προσχώρηση και τις 
γειτονικές χώρες της Ένωσης και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αντίστοιχα, και θα 
στηρίζονται με επαρκή χρηματοδότηση.

στους στρατηγικούς εταίρους, τις 
υποψήφιες για προσχώρηση και τις 
γειτονικές χώρες της Ένωσης και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αντίστοιχα, και θα 
στηρίζονται με επαρκή χρηματοδότηση.
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί 
στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου.

Or. en

Τροπολογία 470
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

95. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει το 
παρόν πρόγραμμα αντιστοιχεί σε βασικά 
στάδια της διεθνούς πολιτικής για το 
κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις χημικές 
ουσίες. Για την παραμονή εντός του 
ανωτάτου ορίου των 2 °C, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 
να μειωθούν έως το 2050 κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990. Ωστόσο, βάσει της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), τα 
συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί μόνο 
για το ήμισυ των απαιτούμενων μειώσεων 
των εκπομπών έως το 2020. Χωρίς 
αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι απίθανο να συγκρατηθεί η 
κλιματική αλλαγή. Ακόμη και στο πιο 
αισιόδοξο σενάριο, οι χώρες θα βρίσκονται 
όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με τις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, λόγω των ιστορικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να 
καταστρώσουν στρατηγικές προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας του Durban για την ενίσχυση 
της δράσης, πρόκειται να εγκριθεί μέχρι το 
2015 και να εφαρμοστεί από το 2020 μια 

95. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει το 
παρόν πρόγραμμα αντιστοιχεί σε βασικά 
στάδια της διεθνούς πολιτικής για το 
κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις χημικές 
ουσίες. Κατά την IPCC, για την παραμονή 
εντός του ανωτάτου ορίου των 2 °C, οι 
παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν έως το 
2050 κατά τουλάχιστον 50% σε σχέση με 
τα επίπεδα του 1990. Ωστόσο, βάσει της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), 
τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί 
μόνο για το ήμισυ των απαιτούμενων 
μειώσεων των εκπομπών έως το 2020.
Χωρίς αποφασιστικότερη δράση σε 
παγκόσμιο επίπεδο, είναι απίθανο να
μετριαστεί η κλιματική αλλαγή. Ακόμη 
και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, οι χώρες θα 
βρίσκονται όλο και περισσότερο 
αντιμέτωπες με τις αναπόφευκτες 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και θα 
πρέπει να καταστρώσουν στρατηγικές 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στο 
πλαίσιο της πλατφόρμας του Durban για 
την ενίσχυση της δράσης, πρόκειται να 
εγκριθεί μέχρι το 2015 και να εφαρμοστεί 
από το 2020 μια συνολική και αυτοτελής 
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συνολική και αυτοτελής συμφωνία γενικής 
ισχύος. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
συμμετέχει προορατικά στη διαδικασία 
αυτή, καθώς και στις συζητήσεις για τον 
τρόπο γεφύρωσης της διαφοράς ανάμεσα 
στις σημερινές δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών που έχουν αναλάβει οι 
ανεπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες 
χώρες και για τα μέτρα που απαιτούνται 
προκειμένου να παραμείνει η πορεία των 
εκπομπών συμβατή με τον στόχο των 2 °C.
Η συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας 
με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
και να εντείνει περαιτέρω τις συμπράξεις 
με στρατηγικούς εταίρους στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και να λάβει πρόσθετα 
μέτρα για την ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
παραμέτρων στην αναπτυξιακή της 
πολιτική.

συμφωνία γενικής ισχύος. Η ΕΕ θα 
εξακολουθήσει να συμμετέχει προορατικά 
στη διαδικασία αυτή, καθώς και στις 
συζητήσεις για τον τρόπο γεφύρωσης της 
διαφοράς ανάμεσα στις σημερινές 
δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών που 
έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες και οι 
αναπτυσσόμενες χώρες και για τα μέτρα 
που απαιτούνται προκειμένου να 
παραμείνει η πορεία των εκπομπών 
συμβατή με τον στόχο των 2 °C. Η 
συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας 
με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
και να εντείνει περαιτέρω τις συμπράξεις 
με στρατηγικούς εταίρους στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και να λάβει πρόσθετα 
μέτρα για την ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
παραμέτρων στην εξωτερική της πολιτική
στη βάση της αμοιβαιότητας και της 
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

Or. it

Τροπολογία 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

95. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει το 
παρόν πρόγραμμα αντιστοιχεί σε βασικά 
στάδια της διεθνούς πολιτικής για το 
κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις χημικές 
ουσίες. Για την παραμονή εντός του 
ανωτάτου ορίου των 2 °C, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 
να μειωθούν έως το 2050 κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα επίπεδα 

95. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει το 
παρόν πρόγραμμα αντιστοιχεί σε βασικά 
στάδια της διεθνούς πολιτικής για το 
κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις χημικές 
ουσίες. Για την παραμονή εντός του 
ανωτάτου ορίου των 2 °C, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει
να μειωθούν έως το 2050 κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα επίπεδα 
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του 1990. Ωστόσο, βάσει της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), τα 
συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί μόνο 
για το ήμισυ των απαιτούμενων μειώσεων 
των εκπομπών έως το 2020. Χωρίς 
αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι απίθανο να συγκρατηθεί η 
κλιματική αλλαγή. Ακόμη και στο πιο 
αισιόδοξο σενάριο, οι χώρες θα βρίσκονται 
όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με τις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, λόγω των ιστορικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να 
καταστρώσουν στρατηγικές προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας του Durban για την ενίσχυση 
της δράσης, πρόκειται να εγκριθεί μέχρι το 
2015 και να εφαρμοστεί από το 2020 μια 
συνολική και αυτοτελής συμφωνία γενικής 
ισχύος. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
συμμετέχει προορατικά στη διαδικασία 
αυτή, καθώς και στις συζητήσεις για τον 
τρόπο γεφύρωσης της διαφοράς ανάμεσα 
στις σημερινές δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών που έχουν αναλάβει οι 
ανεπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες 
χώρες και για τα μέτρα που απαιτούνται 
προκειμένου να παραμείνει η πορεία των 
εκπομπών συμβατή με τον στόχο των 2 °C.
Η συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας 
με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. .
Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
και να εντείνει περαιτέρω τις συμπράξεις 
με στρατηγικούς εταίρους στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και να λάβει πρόσθετα 
μέτρα για την ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
παραμέτρων στην αναπτυξιακή της 
πολιτική.

του 1990. Ωστόσο, βάσει της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), τα 
συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί μόνο 
για το ήμισυ των απαιτούμενων μειώσεων 
των εκπομπών έως το 20208. Χωρίς 
αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι απίθανο να συγκρατηθεί η 
κλιματική αλλαγή. Ακόμη και στο πιο 
αισιόδοξο σενάριο, οι χώρες θα βρίσκονται 
όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με τις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, λόγω των ιστορικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να 
καταστρώσουν στρατηγικές προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας του Durban για την ενίσχυση 
της δράσης, πρόκειται να εγκριθεί μέχρι το 
2015 και να εφαρμοστεί από το 2020 μια 
συνολική και αυτοτελής συμφωνία γενικής 
ισχύος. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
συμμετέχει προορατικά στη διαδικασία 
αυτή, καθώς και στις συζητήσεις για τον 
τρόπο γεφύρωσης της διαφοράς ανάμεσα 
στις σημερινές δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών που έχουν αναλάβει οι 
ανεπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες 
χώρες και για τα μέτρα που απαιτούνται 
προκειμένου να παραμείνει η πορεία των 
εκπομπών συμβατή με τον στόχο των 2 °C, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την 
ανάγκη επίτευξης στόχου 1,5 °C για τη 
μείωση των σοβαρότερων επιπτώσεων 
στις πιο ευάλωτες χώρες. Η συνέχεια που 
θα δοθεί στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 θα 
πρέπει επίσης να συμβάλει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την 
προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής. . Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει και να εντείνει περαιτέρω τις 
συμπράξεις με στρατηγικούς εταίρους στον 
τομέα της κλιματικής αλλαγής, 
εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει σχετικά με τη δημιουργία
ικανοτήτων, τη χρηματοδότηση της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής
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και την τεχνολογική υποστήριξη, και να 
λάβει πρόσθετα μέτρα για την 
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών παραμέτρων στην αναπτυξιακή 
της πολιτική. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
καθορίσει τις πηγές χρηματοδότησης και 
το μερίδιο που της αναλογεί όσον αφορά 
τη συνεισφορά στο Πράσινο ταμείο για το 
κλίμα, βάσει της δέσμευσης στο πλαίσιο 
της UNFCCC.

Or. en

Τροπολογία 472
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

95. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει το 
παρόν πρόγραμμα αντιστοιχεί σε βασικά 
στάδια της διεθνούς πολιτικής για το 
κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις χημικές 
ουσίες. Για την παραμονή εντός του 
ανωτάτου ορίου των 2 °C, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 
να μειωθούν έως το 2050 κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990. Ωστόσο, βάσει της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), τα 
συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί μόνο 
για το ήμισυ των απαιτούμενων μειώσεων 
των εκπομπών έως το 2020. Χωρίς 
αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι απίθανο να συγκρατηθεί η 
κλιματική αλλαγή. Ακόμη και στο πιο 
αισιόδοξο σενάριο, οι χώρες θα βρίσκονται 
όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με τις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, λόγω των ιστορικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να 
καταστρώσουν στρατηγικές προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της 

95. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει το 
παρόν πρόγραμμα αντιστοιχεί σε βασικά 
στάδια της διεθνούς πολιτικής για το 
κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις χημικές 
ουσίες. Για την παραμονή εντός του 
ανωτάτου ορίου των 2 °C, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 
να μειωθούν έως το 2050 κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990. Ωστόσο, βάσει της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), τα 
συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί μόνο 
για το ήμισυ των απαιτούμενων μειώσεων 
των εκπομπών έως το 2020. Χωρίς 
αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι απίθανο να συγκρατηθεί η 
κλιματική αλλαγή. Ακόμη και στο πιο 
αισιόδοξο σενάριο, οι χώρες θα βρίσκονται 
όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με τις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, λόγω των ιστορικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να 
καταστρώσουν στρατηγικές προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της 
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πλατφόρμας του Durban για την ενίσχυση 
της δράσης, πρόκειται να εγκριθεί μέχρι το 
2015 και να εφαρμοστεί από το 2020 μια 
συνολική και αυτοτελής συμφωνία γενικής 
ισχύος. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
συμμετέχει προορατικά στη διαδικασία 
αυτή, καθώς και στις συζητήσεις για τον 
τρόπο γεφύρωσης της διαφοράς ανάμεσα 
στις σημερινές δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών που έχουν αναλάβει οι 
ανεπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες 
χώρες και για τα μέτρα που απαιτούνται 
προκειμένου να παραμείνει η πορεία των 
εκπομπών συμβατή με τον στόχο των 2 °C. 
Η συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας 
με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
και να εντείνει περαιτέρω τις συμπράξεις 
με στρατηγικούς εταίρους στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και να λάβει πρόσθετα 
μέτρα για την ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
παραμέτρων στην αναπτυξιακή της 
πολιτική.

πλατφόρμας του Durban για την ενίσχυση 
της δράσης, πρόκειται να εγκριθεί μέχρι το 
2015 και να εφαρμοστεί από το 2020 μια 
συνολική και αυτοτελής συμφωνία γενικής 
ισχύος. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
συμμετέχει προορατικά στη διαδικασία 
αυτή, καθώς και στις συζητήσεις για τον 
τρόπο γεφύρωσης της διαφοράς ανάμεσα 
στις σημερινές δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών που έχουν αναλάβει οι 
ανεπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες 
χώρες και για τα μέτρα που απαιτούνται 
προκειμένου να παραμείνει η πορεία των 
εκπομπών συμβατή με τον στόχο των 2 °C. 
Η συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας 
με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
και να εντείνει περαιτέρω τις συμπράξεις 
με στρατηγικούς εταίρους στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και να λάβει πρόσθετα 
μέτρα για την ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
παραμέτρων στην αναπτυξιακή της 
πολιτική. Η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την προώθηση του 
καθεστώτος εμπορίας των δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ και άλλων 
συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών με σκοπό την δημιουργία, στο 
άμεσο μέλλον, μιας παγκόσμιας αγοράς 
διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ των 
χωρών μελών του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και 
Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ)και των 
σημαντικότερων αναδυόμενων 
οικονομιών.

Or. es

Τροπολογία 473
Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

96. Οι παγκόσμιοι στόχοι όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα , που έχουν καθοριστεί στο 
πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα, πρέπει να επιτευχθούν έως το 
2020 ως βάση για την ανάσχεση και, 
τελικά, την αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Η ΕΕ θα 
συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί 
στις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων με 
την επίτευξη του στόχου να διπλασιαστεί 
έως το 2015 η σχετική με τη 
βιοποικιλότητα χρηματοδότηση προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και να παραμείνει 
σε αυτό το επίπεδο έως το 2020. Έχει ήδη 
καθοριστεί παγκόσμιος στόχος για το 
2020 όσον αφορά τη διαχείριση των
κινδύνων που ενέχουν οι χημικές ουσίες.
Η ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο, 
συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων 
των σχετικών διαδικασιών.

96. Οι παγκόσμιοι στόχοι όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα , που έχουν καθοριστεί στο 
πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα, πρέπει να επιτευχθούν έως το 
2020 ως βάση για την ανάσχεση και, 
τελικά, την αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Η ΕΕ θα 
συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί 
στις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων με 
την επίτευξη του στόχου να διπλασιαστεί 
έως το 2015 η σχετική με τη 
βιοποικιλότητα χρηματοδότηση προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και να παραμείνει 
σε αυτό το επίπεδο έως το 2020. Η ΕΕ θα 
συνεχίσει να υποστηρίζει την εφαρμογή 
της σύμβασης του ΟΗΕ για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης 
(UNCCD), ιδίως αναλαμβάνοντας δράση 
για την επίτευξη ενός ουδέτερου από 
πλευράς υποβάθμισης του εδάφους 
κόσμου, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο 
της συνόδου κορυφής Rio+20. Θα 
ενισχύσει επίσης τις προσπάθειες για την 
επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για το 
2020 όσον αφορά την ορθή διαχείριση των
χημικών ουσιών σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, καθώς και των 
επικίνδυνων αποβλήτων, όπως 
επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο της συνόδου 
κορυφής Rio+20, καθώς και για την 
υποστήριξη σχετικών συμβάσεων. Η ΕΕ 
θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό και 
εποικοδομητικό ρόλο, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη των στόχων των σχετικών 
διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 96 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

96 a. Η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει 
προορατικά σε διεθνείς διαπραγματεύσεις 
σχετικά με νέα και αναδυόμενα 
ζητήματα, ιδίως όσον αφορά νέες 
συμβάσεις, συμφωνίες και αξιολογήσεις, 
όπως η διαπραγμάτευση συμφωνίας 
εφαρμογής στο πλαίσιο της UNCLOS 
σχετικά με τις περιοχές πέραν της 
εθνικής δικαιοδοσίας και η «παγκόσμια 
αξιολόγηση των ωκεανών».

Or. en

Τροπολογία 475
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

97. Η ΕΕ έχει επιδείξει ικανοποιητικές 
επιδόσεις όσον αφορά τη συμμετοχή σε 
πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, 
έστω και αν ορισμένα κράτη μέλη δεν 
έχουν ακόμη κυρώσει βασικές συμφωνίες. 
Η κατάσταση αυτή κλονίζει την αξιοπιστία 
της ΕΕ στις σχετικές διαπραγματεύσεις. Τα 
κράτη μέλη και η ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την έγκαιρη κύρωση όλων 
των πολυμερών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών στις οποίες είναι 
συμβαλλόμενα μέρη.

97. Η ΕΕ έχει επιδείξει ικανοποιητικές 
επιδόσεις όσον αφορά τη συμμετοχή σε 
πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, 
έστω και αν ορισμένα κράτη μέλη δεν 
έχουν ακόμη κυρώσει βασικές συμφωνίες. 
Η κατάσταση αυτή κλονίζει την αξιοπιστία 
της ΕΕ στις σχετικές διαπραγματεύσεις. Τα 
κράτη μέλη και η ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την έγκαιρη κύρωση όλων 
των πολυμερών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών στις οποίες είναι 
συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής.

Or. de
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Τροπολογία 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 97 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

97 a. Η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει 
περαιτέρω τη συμβολή της σε 
πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τη 
μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς σε διεθνές επίπεδο, 
όπως η προώθηση κατάλληλων 
συνθηκών, η ανάπτυξη αγορακεντρικών 
μέσων και δεικτών πέραν του ΑΕΠ, σε 
συνέπεια με τις εσωτερικές της πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 477
Karin Kadenbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει 
τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει 
πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα 
μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην 
παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των 
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, 
καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι 
πολιτικές για το εμπόριο και την 
εσωτερική αγορά υποστηρίζουν την 
υλοποίηση περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων και παρέχουν κίνητρα 
σε άλλες χώρες για την αναβάθμιση και 
την εφαρμογή των δικών τους 
περιβαλλοντικών κανονιστικών πλαισίων 
και προτύπων. Η ΕΕ θα συνεχίσει να 
προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της 

98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει 
τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει 
πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα 
μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην 
παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό
δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 
αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και 
παραγωγής, αλλά μπορεί να ξεκινήσει από 
εκεί, καθώς και από την εξασφάλιση ότι οι 
πολιτικές για το εμπόριο και την 
εσωτερική αγορά υποστηρίζουν την 
υλοποίηση περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων και παρέχουν κίνητρα 
σε άλλες χώρες για την αναβάθμιση και 
την εφαρμογή των δικών τους 
περιβαλλοντικών κανονιστικών πλαισίων 
και προτύπων. Η ΕΕ θα συνεχίσει να 
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διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής 
ειδικών διατάξεων των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών που συνάπτει, και θα πρέπει να 
εξετάσει άλλες επιλογές πολιτικής για τη 
μείωση των επιπτώσεων της δικής της 
κατανάλωσης στο περιβάλλον τρίτων 
χωρών. Παράδειγμα σχετικής επιλογής 
πολιτικής αποτελούν οι διμερείς εταιρικές 
σχέσεις για την επιβολή της δασικής 
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το 
εμπόριο (FLEGT), που διαμορφώνουν ένα 
πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει την είσοδο
στην αγορά της ΕΕ μόνο νόμιμα 
υλοτομημένης ξυλείας από τις χώρες-
εταίρους.

προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της 
διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής 
ειδικών διατάξεων των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών που συνάπτει, και θα πρέπει να 
εξετάσει άλλες επιλογές πολιτικής για τη 
μείωση των επιπτώσεων της δικής της 
κατανάλωσης στο περιβάλλον τρίτων 
χωρών. Οι διμερείς εταιρικές σχέσεις για 
την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)
αναπτύσσονται περαιτέρω και 
επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 478
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει 
τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει 
πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα 
μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην 
παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των 
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, 
καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές 
για το εμπόριο και την εσωτερική αγορά 
υποστηρίζουν την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
και παρέχουν κίνητρα σε άλλες χώρες για 
την αναβάθμιση και την εφαρμογή των 
δικών τους περιβαλλοντικών 
κανονιστικών πλαισίων και προτύπων. Η 
ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί την αειφόρο 
ανάπτυξη, μέσω της διαπραγμάτευσης και 
της εφαρμογής ειδικών διατάξεων των 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών που 

98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει 
τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει 
πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα 
μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην 
παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των 
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, 
καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές 
για το εμπόριο και την εσωτερική αγορά 
υποστηρίζουν την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
και, στη βάση της αμοιβαιότητας, 
προβλέψουν ρήτρες ώστε οι άλλες χώρες
να επικαιροποιούν και να εφαρμόζουν τα 
δικά τους κανονιστικά πλαίσια και 
πρότυπα στον τομέα του περιβάλλοντος 
αλλά και της καταπολέμησης του 
περιβαλλοντικού ντάμπινγκ. Η ΕΕ θα 
συνεχίσει να προωθεί την αειφόρο 
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συνάπτει, και θα πρέπει να εξετάσει άλλες 
επιλογές πολιτικής για τη μείωση των 
επιπτώσεων της δικής της κατανάλωσης 
στο περιβάλλον τρίτων χωρών.
Παράδειγμα σχετικής επιλογής πολιτικής 
αποτελούν οι διμερείς εταιρικές σχέσεις 
για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), 
που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο 
διασφαλίζει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ 
μόνο νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας από τις 
χώρες-εταίρους.

ανάπτυξη, μέσω της διαπραγμάτευσης και 
της εφαρμογής ειδικών διατάξεων των 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών που 
συνάπτει, και θα πρέπει να εξετάσει άλλες 
επιλογές πολιτικής για τη μείωση των 
επιπτώσεων της δικής της κατανάλωσης 
στο περιβάλλον τρίτων χωρών.
Παράδειγμα σχετικής επιλογής πολιτικής 
αποτελούν οι διμερείς εταιρικές σχέσεις 
για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), 
που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο 
διασφαλίζει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ 
μόνο νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας από τις 
χώρες-εταίρους.

Or. it

Τροπολογία 479
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει 
τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει 
πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα 
μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην 
παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των 
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, 
καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές 
για το εμπόριο και την εσωτερική αγορά 
υποστηρίζουν την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
και παρέχουν κίνητρα σε άλλες χώρες για 
την αναβάθμιση και την εφαρμογή των 
δικών τους περιβαλλοντικών κανονιστικών 
πλαισίων και προτύπων. Η ΕΕ θα 
συνεχίσει να προωθεί την αειφόρο 
ανάπτυξη, μέσω της διαπραγμάτευσης και 
της εφαρμογής ειδικών διατάξεων των 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών που 

98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει 
τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει 
πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα 
μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην 
παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των 
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, 
καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές 
για το εμπόριο και την εσωτερική αγορά 
υποστηρίζουν την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
και παρέχουν κίνητρα σε άλλες χώρες για 
την αναβάθμιση και την εφαρμογή των 
δικών τους περιβαλλοντικών κανονιστικών 
πλαισίων και προτύπων. Η ΕΕ θα 
συνεχίσει να προωθεί την αειφόρο 
ανάπτυξη, μέσω της διαπραγμάτευσης και 
της εφαρμογής ειδικών διατάξεων των 
διεθνών και διμερών εμπορικών 
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συνάπτει, και θα πρέπει να εξετάσει άλλες 
επιλογές πολιτικής για τη μείωση των 
επιπτώσεων της δικής της κατανάλωσης 
στο περιβάλλον τρίτων χωρών.
Παράδειγμα σχετικής επιλογής πολιτικής 
αποτελούν οι διμερείς εταιρικές σχέσεις 
για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), 
που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο 
διασφαλίζει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ 
μόνο νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας από τις 
χώρες-εταίρους.

συμφωνιών που συνάπτει, και θα πρέπει να 
εξετάσει άλλες επιλογές πολιτικής για τη 
μείωση των επιπτώσεων της δικής της 
κατανάλωσης στο περιβάλλον τρίτων 
χωρών. Η ελευθέρωση του εμπορίου δεν 
θα πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον τρίτων χωρών, ούτε να 
εμποδίζει την εφαρμογή των 
υφιστάμενων περιβαλλοντικών προτύπων 
και πολιτικών που έχουν θεσπιστεί για 
την προστασία των οικοτόπων και της 
άγριας ζωής. Παράδειγμα σχετικής 
επιλογής πολιτικής αποτελούν οι διμερείς 
εταιρικές σχέσεις για την επιβολή της 
δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και 
το εμπόριο (FLEGT), που διαμορφώνουν 
ένα πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει την 
είσοδο στην αγορά της ΕΕ μόνο νόμιμα 
υλοτομημένης ξυλείας από τις χώρες-
εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει 
τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει 
πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα 
μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην 
παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των 
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, 
καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές 
για το εμπόριο και την εσωτερική αγορά 
υποστηρίζουν την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
και παρέχουν κίνητρα σε άλλες χώρες για 
την αναβάθμιση και την εφαρμογή των 
δικών τους περιβαλλοντικών κανονιστικών 

98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει 
τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει 
πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα 
μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην 
παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των 
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, 
καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές 
για το εμπόριο και την εσωτερική αγορά 
υποστηρίζουν την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
και παρέχουν κίνητρα σε άλλες χώρες για 
την αναβάθμιση και την εφαρμογή των 
δικών τους περιβαλλοντικών κανονιστικών 
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πλαισίων και προτύπων. Η ΕΕ θα 
συνεχίσει να προωθεί την αειφόρο 
ανάπτυξη, μέσω της διαπραγμάτευσης και 
της εφαρμογής ειδικών διατάξεων των 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών που 
συνάπτει, και θα πρέπει να εξετάσει άλλες 
επιλογές πολιτικής για τη μείωση των 
επιπτώσεων της δικής της κατανάλωσης 
στο περιβάλλον τρίτων χωρών.
Παράδειγμα σχετικής επιλογής πολιτικής 
αποτελούν οι διμερείς εταιρικές σχέσεις 
για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), 
που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο 
διασφαλίζει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ 
μόνο νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας από τις 
χώρες-εταίρους.

πλαισίων και προτύπων. Η ΕΕ θα 
συνεχίσει να προωθεί την αειφόρο 
ανάπτυξη, μέσω της διαπραγμάτευσης και 
της εφαρμογής ειδικών διατάξεων των 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών που 
συνάπτει, και θα πρέπει να εξετάσει άλλες 
επιλογές πολιτικής για τη μείωση των 
επιπτώσεων της δικής της κατανάλωσης 
στο περιβάλλον τρίτων χωρών.
Παράδειγμα σχετικής επιλογής πολιτικής 
αποτελούν οι διμερείς εταιρικές σχέσεις 
για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), 
που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο 
διασφαλίζει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ 
μόνο νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας από τις 
χώρες-εταίρους. Θα εξεταστούν επίσης 
και άλλες επιλογές πολιτικής για τη 
μείωση των επιπτώσεων της 
κατανάλωσης στην ΕΕ στο παγκόσμιο 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 481
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 99

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

99. Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να 
προωθεί την περιβαλλοντική ευθύνη στις 
επιχειρηματικές πρακτικές. Οι νέες 
υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν, βάσει 
της ενωσιακής πρωτοβουλίας για την 
υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, 
οι εισηγμένες και οι μεγάλες μη 
εισηγμένες εταιρείες των κλάδων της 
εξόρυξης και της πρωτογενούς 
υλοτομίας, να αναφέρουν τις πληρωμές 
που πραγματοποιούν προς κυβερνήσεις, 
θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
διαφάνεια και λογοδοσία στον τρόπο 
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Ως

99. Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να 
προωθεί την περιβαλλοντική ευθύνη στις 
επιχειρηματικές πρακτικές. Ως κύριος 
πάροχος περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών, η ΕΕ θα πρέπει να προωθεί τα 
παγκόσμια οικολογικά πρότυπα, τις 
ελεύθερες συναλλαγές σε περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, την περαιτέρω 
εξάπλωση φιλοπεριβαλλοντικών και 
φιλοκλιματικών τεχνολογιών, την 
προστασία των επενδύσεων και των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
τις διεθνείς ανταλλαγές βέλτιστων 
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κύριος πάροχος περιβαλλοντικών αγαθών 
και υπηρεσιών, η ΕΕ θα πρέπει να προωθεί 
τα παγκόσμια οικολογικά πρότυπα, τις 
ελεύθερες συναλλαγές σε περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, την περαιτέρω 
εξάπλωση φιλοπεριβαλλοντικών και 
φιλοκλιματικών τεχνολογιών, την 
προστασία των επενδύσεων και των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 
τις διεθνείς ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών.

πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δασικές βιομηχανίες χρησιμοποιούν αειφόρα ανανεώσιμους δασικούς πόρους και υπόκεινται 
ήδη σε υποχρέωση υποβολής εκθέσεων βάσει άλλων νομοθετικών διατάξεων και μέσω 
εθελοντικών συστημάτων επαλήθευσης από τρίτους.

Τροπολογία 482
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 99 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

99 a. Μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων 
φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών 
ουσιών που έχουν περιέλθει σε αχρηστία 
αποτελούν απειλή σε κράτη μέλη της ΕΕ, 
στις χώρες του ΕΜΓΕΣ και στη Ρωσική 
Ομοσπονδία. Η απειλή αυτή έχει 
εξαλειφθεί εν μέρει μέσω εθνικών και 
ενωσιακών προγραμμάτων καθαρισμού, 
π.χ. στα κράτη της Βαλτικής και την 
Πολωνία, αλλά σε άλλες περιοχές 
εξακολουθεί να υφίσταται. Οι μεγάλες 
ποσότητες των ουσιών αυτών αποτελούν 
κίνδυνο περιβαλλοντικής καταστροφής
για τους πολίτες στις χώρες του ΕΜΓΕΣ 
και τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και 
για τους καταναλωτές εισαγόμενων 
τροφίμων στην ΕΕ. Πρέπει να 
καθιερωθεί μια προληπτική στρατηγική 
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για την αποφυγή διατροφικών σκανδάλων 
(όπως π.χ. η υπόθεση Nitrofen στη 
Γερμανία) και της σχετικής οικονομικής 
ζημίας, μέσω της εφαρμογής συνολικού 
περιφερειακού προγράμματος 
καθαρισμού στα κράτη μέλη της ΕΕ, τις 
χώρες του ΕΜΓΕΣ και τη Ρωσική 
Ομοσπονδία. 

Or. en

Τροπολογία 483
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

100. Προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα της ΕΕ όσον αφορά 
την αντιμετώπιση των περιφερειακών και 
παγκόσμιων περιβαλλοντικών και 
κλιματικών προκλήσεων, το πρόγραμμα 
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

100. Προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα της ΕΕ όσον αφορά 
την αντιμετώπιση των περιφερειακών και 
παγκόσμιων περιβαλλοντικών και 
κλιματικών προκλήσεων, το πρόγραμμα
πρέπει να εξασφαλίζει τα εξής, το 
αργότερο το 2020:

Or. it

Τροπολογία 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Πλήρη ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής 
Ρίο+20 στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ 
και αποτελεσματική συμβολή της ΕΕ στις 
παγκόσμιες προσπάθειες για την τήρηση 
των ανειλημμένων δεσμεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν 

(α) Πλήρη ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής 
Ρίο+20 στις εσωτερικές και εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ και αποτελεσματική 
συμβολή της ΕΕ στις παγκόσμιες 
προσπάθειες για την τήρηση των 
ανειλημμένων δεσμεύσεων, 
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από τις συμβάσεις του Ρίο. συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν 
από τις συμβάσεις του Ρίο.

Or. en

Τροπολογία 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 100 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Η ΕΕ εντείνει περαιτέρω τις 
πρωτοβουλίες της για τη διευκόλυνση της 
παγκόσμιας μετάβασης προς μια πράσινη 
οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της 
εξάλειψης της φτώχειας, και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
καθοδήγηση των διεθνών φιλοδοξιών 
προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

Or. en

Τροπολογία 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Καταβολή προσπαθειών για την 
έγκριση στόχων αειφόρου ανάπτυξης οι 
οποίοι: α) να καλύπτουν τους τομείς 
προτεραιότητας της χωρίς αποκλεισμούς 
πράσινης οικονομίας και ευρύτερες 
επιδιώξεις που συνδέονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη, όπως η ενέργεια, το νερό, η 
επισιτιστική ασφάλεια, οι ωκεανοί και η 
αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, 
καθώς και οριζόντια ζητήματα, όπως η 
ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η αξιοπρεπής 

(α) Καταβολή προσπαθειών για την 
έγκριση στόχων αειφόρου ανάπτυξης οι 
οποίοι: α) να καλύπτουν τους τομείς 
προτεραιότητας της χωρίς αποκλεισμούς 
πράσινης οικονομίας και ευρύτερες 
επιδιώξεις που συνδέονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη, όπως η ενέργεια, το νερό, η 
επισιτιστική ασφάλεια, οι ωκεανοί και η 
αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, 
καθώς και οριζόντια ζητήματα, όπως η 
ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η αξιοπρεπής 
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εργασία, η έννομη τάξη και η χρηστή 
διακυβέρνηση· β) να έχουν καθολική 
εφαρμογή, καλύπτοντας και τα τρία πεδία 
αειφόρου ανάπτυξης· γ) να αξιολογούνται 
και να συνοδεύονται από ποσοτικούς
στόχους και δείκτες και δ) να είναι 
συνεκτικοί και ενσωματωμένοι στο 
πλαίσιο ανάπτυξης για τη μετά το 2015 
περίοδο και να υποστηρίζουν τα μέτρα για 
το κλίμα.

εργασία, η έννομη τάξη και η χρηστή 
διακυβέρνηση· β) να έχουν καθολική 
εφαρμογή, καλύπτοντας και τα τρία πεδία 
αειφόρου ανάπτυξης· γ) να αξιολογούνται 
και να συνοδεύονται από στόχους και 
δείκτες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες· δ) να 
είναι συνεκτικοί και ενσωματωμένοι στο 
πλαίσιο ανάπτυξης για τη μετά το 2015 
περίοδο· ε) να συνάδουν με τους 
υφιστάμενους και τυχόν μελλοντικούς 
στόχους που συμφωνούνται σε διεθνές 
επίπεδο, όπως για τη βιοποικιλότητα, την 
κλιματική αλλαγή, τα κατώτατα όρια 
κοινωνικής προστασίας κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Καταβολή προσπαθειών για την 
έγκριση στόχων αειφόρου ανάπτυξης οι 
οποίοι: α) να καλύπτουν τους τομείς 
προτεραιότητας της χωρίς αποκλεισμούς 
πράσινης οικονομίας και ευρύτερες 
επιδιώξεις που συνδέονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη, όπως η ενέργεια, το νερό, η 
επισιτιστική ασφάλεια, οι ωκεανοί και η 
αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, 
καθώς και οριζόντια ζητήματα, όπως η 
ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η αξιοπρεπής 
εργασία, η έννομη τάξη και η χρηστή 
διακυβέρνηση· β) να έχουν καθολική 
εφαρμογή, καλύπτοντας και τα τρία πεδία 
αειφόρου ανάπτυξης· γ) να αξιολογούνται 
και να συνοδεύονται από ποσοτικούς
στόχους και δείκτες και δ) να είναι 
συνεκτικοί και ενσωματωμένοι στο 
πλαίσιο ανάπτυξης για τη μετά το 2015 
περίοδο και να υποστηρίζουν τα μέτρα για 

(α) Καταβολή προσπαθειών για την 
έγκριση στόχων αειφόρου ανάπτυξης οι 
οποίοι: α) να καλύπτουν τους τομείς 
προτεραιότητας της χωρίς αποκλεισμούς 
πράσινης οικονομίας και ευρύτερες 
επιδιώξεις που συνδέονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη, όπως η ενέργεια, το νερό, η 
επισιτιστική ασφάλεια, οι ωκεανοί και η 
αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, 
καθώς και οριζόντια ζητήματα, όπως η 
ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η αξιοπρεπής 
εργασία, η έννομη τάξη και η χρηστή 
διακυβέρνηση· β) να έχουν καθολική 
εφαρμογή, καλύπτοντας και τα τρία πεδία 
αειφόρου ανάπτυξης· γ) να αξιολογούνται 
και να συνοδεύονται από στόχους και 
δείκτες και δ) να είναι συνεκτικοί και 
ενσωματωμένοι στο πλαίσιο ανάπτυξης για 
τη μετά το 2015 περίοδο και να συνάδουν 
με άλλες διεθνείς δεσμεύσεις, όπως για 
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το κλίμα. την κλιματική αλλαγή και τη 
βιοποικιλότητα.

Or. en

Τροπολογία 488
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Καταβολή προσπαθειών για την 
έγκριση στόχων αειφόρου ανάπτυξης οι 
οποίοι: α) να καλύπτουν τους τομείς 
προτεραιότητας της χωρίς αποκλεισμούς 
πράσινης οικονομίας και ευρύτερες 
επιδιώξεις που συνδέονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη, όπως η ενέργεια, το νερό, η 
επισιτιστική ασφάλεια, οι ωκεανοί και η 
αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, 
καθώς και οριζόντια ζητήματα, όπως η 
ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η αξιοπρεπής 
εργασία, η έννομη τάξη και η χρηστή 
διακυβέρνηση· β) να έχουν καθολική 
εφαρμογή, καλύπτοντας και τα τρία πεδία 
αειφόρου ανάπτυξης· γ) να αξιολογούνται 
και να συνοδεύονται από ποσοτικούς 
στόχους και δείκτες και δ) να είναι 
συνεκτικοί και ενσωματωμένοι στο 
πλαίσιο ανάπτυξης για τη μετά το 2015 
περίοδο και να υποστηρίζουν τα μέτρα για 
το κλίμα.

(α) Καταβολή προσπαθειών για την 
έγκριση στόχων αειφόρου ανάπτυξης οι 
οποίοι: α) να καλύπτουν τους τομείς 
προτεραιότητας της χωρίς αποκλεισμούς 
πράσινης οικονομίας και ευρύτερες 
επιδιώξεις που συνδέονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη, όπως η ενέργεια, το νερό, η 
επισιτιστική ασφάλεια, οι ωκεανοί και η 
αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή,
συμπεριλαμβανομένης της καλής 
μεταχείρισης των ζώων, καθώς και 
οριζόντια ζητήματα, όπως η ισότητα, η 
κοινωνική ένταξη, η αξιοπρεπής εργασία,
το κράτος δικαίου και η χρηστή 
διακυβέρνηση· β) να έχουν καθολική 
εφαρμογή, καλύπτοντας και τα τρία πεδία 
αειφόρου ανάπτυξης· γ) να αξιολογούνται 
και να συνοδεύονται από ποσοτικούς 
στόχους και δείκτες και δ) να είναι 
συνεκτικοί και ενσωματωμένοι στο 
πλαίσιο ανάπτυξης για τη μετά το 2015 
περίοδο και να υποστηρίζουν τα μέτρα για 
το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Καταβολή προσπαθειών προς την 
κατεύθυνση μιας αποτελεσματικότερης 
δομής των Ηνωμένων Εθνών για την 
αειφόρο ανάπτυξη, με την ενίσχυση του 
UNEP σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20, ενώ παράλληλα
συνεχίζεται η επιδίωξη της αναβάθμισης 
του καθεστώτος UNEP σε υπηρεσία του 
ΟΗΕ, και στήριξη των υπό εξέλιξη
προσπαθειών για την ενίσχυση των 
συνεργιών μεταξύ των πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών.

(β) Καταβολή προσπαθειών προς την 
κατεύθυνση μιας αποτελεσματικότερης 
δομής των Ηνωμένων Εθνών για την 
αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά την 
περιβαλλοντική της διάσταση, μέσω: (α) 
περαιτέρω ενίσχυσης του Προγράμματος 
των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 
(UNEP) σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Rio+20, αξιοποίησης 
της απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του UNEP για τη δημιουργία 
μιας Περιβαλλοντικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών, συνεχίζοντας
παράλληλα την επιδίωξη της αναβάθμισης 
του καθεστώτος του UNEP σε
εξειδικευμένη υπηρεσία· (β) της στήριξης 
των προσπαθειών για την ενίσχυση των 
συνεργιών μεταξύ των πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών, ιδίως στους 
τομείς των χημικών ουσιών, των 
αποβλήτων και της βιοποικιλότητας· και 
γ) συμβολής στην εξασφάλιση μιας 
ισχυρής και με κύρος φωνής για το 
περιβάλλον στις εργασίες του πολιτικού 
φόρουμ υψηλού επιπέδου (HLPF) για την 
αειφόρο ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 490
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Καταβολή προσπαθειών προς την 
κατεύθυνση μιας αποτελεσματικότερης 
δομής των Ηνωμένων Εθνών για την 
αειφόρο ανάπτυξη, με την ενίσχυση του 
UNEP σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20, ενώ παράλληλα 

(β) Καταβολή προσπαθειών προς την 
κατεύθυνση μιας αποτελεσματικότερης 
δομής των Ηνωμένων Εθνών για την 
αειφόρο ανάπτυξη, με την ενίσχυση του 
UNEP σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 και στήριξη των 
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συνεχίζεται η επιδίωξη της αναβάθμισης 
του καθεστώτος UNEP σε υπηρεσία του 
ΟΗΕ, και στήριξη των υπό εξέλιξη 
προσπαθειών για την ενίσχυση των 
συνεργιών μεταξύ των πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών.

υπό εξέλιξη προσπαθειών για την ενίσχυση 
των συνεργιών μεταξύ των πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών.

Or. it

Τροπολογία 491
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Ενίσχυση του αντίκτυπου των 
διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται η φορολογία, 
η κινητοποίηση εγχώριων πόρων, οι 
ιδιωτικές επενδύσεις και οι νέες και 
καινοτόμες πηγές, και δημιουργία 
δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της 
αναπτυξιακής βοήθειας για τη μόχλευση 
των εν λόγω άλλων πηγών 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 
αειφόρου ανάπτυξης που καθορίστηκε στο 
Ρίο, καθώς και στις πολιτικές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 
δεσμεύσεων για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που αφορούν το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα.

(γ) Ενίσχυση του αντίκτυπου των 
διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται η φορολογία, 
η απελευθέρωση εγχώριων πόρων, οι 
ιδιωτικές επενδύσεις και οι νέες και 
καινοτόμες πηγές, και δημιουργία 
δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της 
αναπτυξιακής βοήθειας για τη μόχλευση 
των εν λόγω άλλων πηγών 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 
αειφόρου ανάπτυξης που καθορίστηκε στο 
Ρίο, καθώς και στις πολιτικές της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 
δεσμεύσεων για τη χρηματοδότηση των 
μέτρων που αφορούν το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα.

Or. it

Τροπολογία 492
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με 
στρατηγικότερο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την επικέντρωση της 
συνεργασίας: 1) με τους στρατηγικούς 
εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών στην εσωτερική 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία 
και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις 
πολυμερείς περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις· 2) με τις χώρες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη 
βασική περιβαλλοντική και κλιματική 
πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση των περιφερειακών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
προκλήσεων· 3) με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους 
για την προστασία του περιβάλλοντος, την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και τη μείωση των φυσικών καταστροφών, 
καθώς και την τήρηση των διεθνών 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, ως 
συμβολή στον περιορισμό της φτώχειας 
και στην αειφόρο ανάπτυξη.

(δ) Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με 
στρατηγικότερο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την επικέντρωση της 
συνεργασίας: 1) με τους στρατηγικούς 
εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών στην εσωτερική 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία 
και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις 
πολυμερείς περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις· 2) με τις χώρες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη 
βασική περιβαλλοντική και κλιματική 
πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση των περιφερειακών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
προκλήσεων· 3) με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους 
για την προστασία του περιβάλλοντος, την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τη μείωση των φυσικών καταστροφών, 
καθώς και την τήρηση των διεθνών 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, ως 
συμβολή στον περιορισμό της φτώχειας 
και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Or. it

Τροπολογία 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με 
στρατηγικότερο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την επικέντρωση της 
συνεργασίας: 1) με τους στρατηγικούς 
εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών στην εσωτερική 

(δ) Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με 
στρατηγικότερο τρόπο, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει έγκαιρη κοινοποίηση της 
θέσης και των στόχων της ΕΕ πριν από 
διεθνείς διασκέψεις. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την επικέντρωση της 
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περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία 
και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις 
πολυμερείς περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις· 2) με τις χώρες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη 
βασική περιβαλλοντική και κλιματική 
πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση των περιφερειακών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
προκλήσεων· 3) με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους 
για την προστασία του περιβάλλοντος, την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
τη μείωση των φυσικών καταστροφών, 
καθώς και την τήρηση των διεθνών 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, ως 
συμβολή στον περιορισμό της φτώχειας 
και στην αειφόρο ανάπτυξη.

συνεργασίας: 1) με τους στρατηγικούς 
εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών στην εσωτερική 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία 
και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις 
πολυμερείς περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις· 2) με τις χώρες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη 
βασική περιβαλλοντική και κλιματική 
πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση των περιφερειακών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
προκλήσεων· 3) με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους 
για την προστασία του περιβάλλοντος, την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
τη μείωση των φυσικών καταστροφών, 
καθώς και την τήρηση των διεθνών 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, ως 
συμβολή στον περιορισμό της φτώχειας 
και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 494
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με 
στρατηγικότερο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την επικέντρωση της 
συνεργασίας: με τους στρατηγικούς 
εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών στην εσωτερική 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία 
και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις 
πολυμερείς περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις· με τις χώρες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη 

δ) Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με 
στρατηγικότερο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την επικέντρωση της 
συνεργασίας: με τους στρατηγικούς 
εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών στην εσωτερική 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία 
και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις 
πολυμερείς περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις· με τις χώρες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη 
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βασική περιβαλλοντική και κλιματική 
πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση των περιφερειακών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
προκλήσεων· με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους 
για την προστασία του περιβάλλοντος, την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
τη μείωση των φυσικών καταστροφών, 
καθώς και την τήρηση των διεθνών 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, ως 
συμβολή στον περιορισμό της φτώχειας 
και στην αειφόρο ανάπτυξη.

βασική περιβαλλοντική και κλιματική 
πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση των περιφερειακών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
προκλήσεων· με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους 
για την προστασία του περιβάλλοντος, την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
τη μείωση των φυσικών καταστροφών, 
καθώς και την τήρηση των διεθνών 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, ως 
συμβολή στον περιορισμό της φτώχειας 
και στην αειφόρο ανάπτυξη. μέριμνα για 
την τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητος 
σε εμπορικά θέματα ιδίως στις διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες·

Or. fr

Τροπολογία 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Συμμετοχή στις πολυμερείς 
περιβαλλοντικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται η UNFCCC, η 
σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και 
οι συμβάσεις για τις χημικές ουσίες, καθώς 
και σε άλλα συναφή φόρουμ, όπως ο 
Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 
Αεροπορίας και ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός, με πιο συνεπή, προορατικό 
και αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων 
για το 2020 σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο και να επιτευχθεί συμφωνία για 
την ανάληψη διεθνούς δράσης μετά το 
2020.

(ε) Συμμετοχή στις πολυμερείς 
περιβαλλοντικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται η UNFCCC, η 
σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και 
οι συμβάσεις για τις χημικές ουσίες, καθώς 
και σε άλλα συναφή φόρουμ, όπως ο 
Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 
Αεροπορίας και ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός, με πιο συνεπή, προορατικό 
και αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων 
για το 2020 σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο και να επιτευχθεί συμφωνία για 
την ανάληψη διεθνούς δράσης μετά το 
2020, και ενίσχυση των προσπαθειών για 
την εφαρμογή όλων των βασικών 
πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών 
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πολύ πριν από το 2020.

Or. en

Τροπολογία 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Συμμετοχή στις πολυμερείς 
περιβαλλοντικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται η UNFCCC, η 
σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και 
οι συμβάσεις για τις χημικές ουσίες, καθώς 
και σε άλλα συναφή φόρουμ, όπως ο 
Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 
Αεροπορίας και ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός, με πιο συνεπή, προορατικό 
και αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων 
για το 2020 σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο και να επιτευχθεί συμφωνία για 
την ανάληψη διεθνούς δράσης μετά το 
2020.

(ε) Συμμετοχή στις πολυμερείς 
περιβαλλοντικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται η UNFCCC, η 
σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, η 
CITES, η ICRW και οι συμβάσεις για τις 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλα συναφή 
φόρουμ, όπως ο Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός, με πιο συνεπή, 
προορατικό και αποτελεσματικό τρόπο, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί η τήρηση των 
δεσμεύσεων για το 2020 σε ενωσιακό και 
παγκόσμιο επίπεδο και να επιτευχθεί 
συμφωνία για την ανάληψη διεθνούς 
δράσης μετά το 2020.

Or. en

Τροπολογία 497
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Κύρωση όλων των βασικών 
πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών
πολύ πριν από το 2020.

(στ) Κύρωση όλων των βασικών 
πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών.

Or. it
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Τροπολογία 498
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Κύρωση όλων των βασικών 
πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών 
πολύ πριν από το 2020.

στ) Κύρωση όλων των βασικών 
πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών 
πολύ πριν από το 2020 εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα·

Or. fr

Τροπολογία 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σε παγκόσμιο πλαίσιο, της 
κατανάλωσης τροφίμων και άλλων 
βασικών αγαθών στην ΕΕ και των πιθανών 
μέτρων αντιμετώπισής τους.

(ζ) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σε παγκόσμιο πλαίσιο, της 
κατανάλωσης τροφίμων και άλλων 
βασικών αγαθών στην ΕΕ και των πιθανών 
μέτρων αντιμετώπισής τους, και λήψη των 
κατάλληλων μέτρων πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των ευρημάτων της 
εκτίμησης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ – στοιχείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) Υποστήριξη της υλοποίησης και 
περαιτέρω ανάπτυξης συστημάτων 
εμπορίας εκπομπών παγκοσμίως και 
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διευκόλυνση της διαπεριφερειακής 
διασύνδεσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη και διασύνδεση περιφερειακών συστημάτων εμπορίας εκπομπών θα συμβάλει στην 
προώθηση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση της πράσινης 
καινοτομίας, σταθεροποιώντας παράλληλα την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών, 
εξασφαλίζοντας πιο ισότιμους όρους σε διεθνές επίπεδο και υποστηρίζοντας την παγκόσμια 
συνεργασία σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία 501
Erik Bánki

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 101

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

101. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος στο πλαίσιο της συνήθους 
διαδικασίας παρακολούθησης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα 
διενεργηθεί αξιολόγηση του προγράμματος 
πριν από το 2020, με βάση ιδίως την 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με την 
κατάσταση του περιβάλλοντος.

101. Θα πρέπει να καθιερωθεί μια γενική 
μέθοδος για την παρακολούθηση της 
προόδου προς την επίτευξη των 9 στόχων 
προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των οροσήμων, καθώς και για τη συνεχή 
παρακολούθηση καθόλη τη διάρκεια 
εφαρμογής του προγράμματος. Επιπλέον,
η Επιτροπή θα διασφαλίσει την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος και στο πλαίσιο της 
συνήθους διαδικασίας παρακολούθησης 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα 
διενεργηθεί αξιολόγηση του προγράμματος 
πριν από το 2020, με βάση ιδίως την 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με την 
κατάσταση του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 101

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

101. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος στο πλαίσιο της συνήθους 
διαδικασίας παρακολούθησης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα 
διενεργηθεί αξιολόγηση του προγράμματος 
πριν από το 2020, με βάση ιδίως την 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με την 
κατάσταση του περιβάλλοντος.

101. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος στο πλαίσιο της συνήθους 
διαδικασίας παρακολούθησης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα 
διενεργηθεί αξιολόγηση του προγράμματος 
πριν από το 2020, με βάση ιδίως την 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με την 
κατάσταση του περιβάλλοντος. Η 
Επιτροπή θα υποβάλλει σε εξαμηνιαία 
βάση έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με 
την πρόοδο του προγράμματος δράσης 
για το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

To ensure the effective implementation of this Environment Action Programme, progress 
reports should be presented to Parliament every second year.

Τροπολογία 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 102

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

102. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για 
την παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων προτεραιότητας 
περιλαμβάνουν τους δείκτες που 
χρησιμοποιεί ο ΕΟΠ για να παρακολουθεί, 
αφενός την κατάσταση του περιβάλλοντος 
και, αφετέρου, την υλοποίηση των στόχων 
και την εφαρμογή της νομοθεσίας που 
αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών και 
ενεργειακών στόχων, των στόχων για τη 

102. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για 
την παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων προτεραιότητας 
περιλαμβάνουν τους δείκτες που 
χρησιμοποιεί ο ΕΟΠ για να παρακολουθεί, 
αφενός την κατάσταση του περιβάλλοντος 
και, αφετέρου, την υλοποίηση των στόχων 
και την εφαρμογή της νομοθεσίας που 
αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών και 
ενεργειακών στόχων, των στόχων για τη 
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βιοποικιλότητα και των οροσήμων 
αποδοτικής χρήσης των πόρων. Σε 
συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη 
θα αναπτυχθούν πρόσθετοι δείκτες για τη 
μέτρηση της συνολικής προόδου προς μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, καθώς 
και της συμβολής της στην ευμάρεια και 
την ευημερία.

βιοποικιλότητα και των προτεινόμενων
οροσήμων αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Σε συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη 
θα αναπτυχθούν πρόσθετοι δείκτες για τη 
μέτρηση της συνολικής προόδου προς μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, καθώς 
και της συμβολής της στην ευμάρεια και 
την ευημερία.

Or. en


