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Τροπολογία 1
Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  - έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης FLEGT του Μαΐου 2003 (Forest 
Law Enforcement, Governance and 
Trade, Εφαρμογή Δασικής Νομοθεσίας, 
Διακυβέρνηση και Εμπόριο),

Or. fr

Τροπολογία 2
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές, 
κοινωνικές και οικολογικές συνέπειες της 
αύξησης της θερμοκρασίας λαμβάνουν
ανησυχητικές διαστάσεις και ότι είναι 
απαραίτητος ο περιορισμός αυτής της 
αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2°C,

A. λαμβάνοντας υπόψη  ότι η 
θερμοκρασία του πλανήτη έχει ήδη 
αυξηθεί τον τελευταίο αιώνα και θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται  και ότι οι 
οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές 
συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας 
λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις και 
ότι είναι απαραίτητος ο περιορισμός αυτής 
της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2°C,

Or. el

Τροπολογία 3
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Α
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές, 
κοινωνικές και οικολογικές συνέπειες της 
αύξησης της θερμοκρασίας λαμβάνουν 
ανησυχητικές διαστάσεις και ότι είναι 
απαραίτητος ο περιορισμός αυτής της 
αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2°C,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανές 
οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές 
συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας 
μπορεί να λάβουν ανησυχητικές 
διαστάσεις,

Or. de

Τροπολογία 4
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 
που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη 
Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στην 
Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009 είναι 
ανεπαρκής και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν κατόρθωσε να διαδραματίσει ρόλο 
πρώτου μεγέθους εκεί λόγω έλλειψης 
φιλοδοξίας στους στόχους της και λόγω 
έλλειψης ενότητας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 
που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη 
Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στην 
Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009 είναι 
ανεπαρκής,

Or. de

Τροπολογία 5
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 
που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη 
Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στην 
Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009 είναι 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 
που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη 
Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στην 
Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009 είναι 
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ανεπαρκής και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν κατόρθωσε να διαδραματίσει ρόλο 
πρώτου μεγέθους εκεί λόγω έλλειψης 
φιλοδοξίας στους στόχους της και λόγω 
έλλειψης ενότητας,

ανεπαρκής και ότι οι διαπραγματευόμενες 
πλευρές δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν 
μια παγκόσμια συναίνεση,

Or. en

Τροπολογία 6
George Sabin Cutaş

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 
που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη
Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στην 
Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009 είναι 
ανεπαρκής και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν κατόρθωσε να διαδραματίσει ρόλο 
πρώτου μεγέθους εκεί λόγω έλλειψης 
φιλοδοξίας στους στόχους της και λόγω 
έλλειψης ενότητας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 
που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη 
Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στην 
Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009 είναι 
ανεπαρκής και απογοητευτική και ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατόρθωσε να 
αναλάβει ρόλο πρώτου μεγέθους εκεί λόγω 
έλλειψης φιλοδοξίας στους στόχους της 
και λόγω έλλειψης ενότητας,

Or. fr

Τροπολογία 7
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Βα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

   Βα. επικροτεί το στόχο που έθεσε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μειωθούν οι 
ευρωπαϊκές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80% έως 95% μέχρι το 
2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 
δεδομένου ότι ένας τέτοιος στόχος είναι 
απαραίτητος για να ξανακερδίσει η ΕΕ 
τον ηγετικό της ρόλο στις διεθνείς 
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κλιματικές πρωτοβουλίες τη στιγμή που 
άλλες χώρες έχουν αναλάβει φιλόδοξες 
δεσμεύσεις να αναπτύξουν μια πράσινη 
οικονομία, ιδίως μέσω των σχεδίων τους 
οικονομικής ανάκαμψης· στηρίζει θερμά
το στόχο της περιστολής κατά 30% των 
ευρωπαϊκών εκπομπών μέχρι το 2020, 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των 
διεθνών διαπραγματεύσεων,

Or. en

Τροπολογία 8
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη 
Κορυφής του Κανκούν πρέπει να 
αποτελέσει ένα σημαντικό στάδιο προς μια 
λειτουργική συμφωνία η οποία θα 
επιτρέψει να περιορισθεί η υπερθέρμανση 
του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2°C και 
η οποία θα καταστεί τάχιστα δεσμευτική,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη 
Κορυφής του Κανκούν πρέπει να 
αποτελέσει ένα σημαντικό στάδιο προς μια 
λειτουργική συμφωνία η οποία θα 
επιτρέψει να περιορισθεί μια πιθανή 
ανθρωπογενής υπερθέρμανση του 
πλανήτη και η οποία θα καταστεί τάχιστα 
δεσμευτική, 

Or. de

Τροπολογία 9
George Sabin Cutaş

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη 
Κορυφής του Κανκούν πρέπει να 
αποτελέσει ένα σημαντικό στάδιο προς μια 
λειτουργική συμφωνία η οποία θα 
επιτρέψει να περιορισθεί η υπερθέρμανση 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη 
Κορυφής του Κανκούν πρέπει να 
αποτελέσει ένα σημαντικό στάδιο προς μια 
λειτουργική, παγκόσμια και νομικώς 
δεσμευτική συμφωνία η οποία θα 
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του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2°C και 
η οποία θα καταστεί τάχιστα δεσμευτική,

επιτρέψει να περιορισθεί η υπερθέρμανση 
του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2°C· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα 
της Διάσκεψης του Κανκούν θα πρέπει να 
αποτυπωθούν σε μια διαδικασία 
επαλήθευσης πολύ αυστηρότερη από 
εκείνη που αποφασίσθηκε στη Διάσκεψη 
Κορυφής της Κοπεγχάγης του Δεκεμβρίου 
2009,

Or. fr

Τροπολογία 10
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη 
Κορυφής του Κανκούν πρέπει να 
αποτελέσει ένα σημαντικό στάδιο προς μια 
λειτουργική συμφωνία η οποία θα 
επιτρέψει να περιορισθεί η υπερθέρμανση 
του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2°C και 
η οποία θα καταστεί τάχιστα δεσμευτική,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη 
Κορυφής του Κανκούν αποτελεί μοναδική 
ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο και
πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό 
στάδιο προς μια λειτουργική συμφωνία η 
οποία θα επιτρέψει να περιορισθεί η 
υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ κάτω 
από τους 2° C και η οποία θα καταστεί  
τάχιστα δεσμευτική,

Or. el

Τροπολογία 11
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών 
αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας, 
αφού οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες σ' 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών 
αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας, 
αφού οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες σ' 
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αυτόν τον τομέα είναι οι εξοικονομήσεις 
ενέργειας και οι ανανεώσιμες ενέργειες οι 
οποίες επιτρέπουν τη βελτίωση της 
ενεργητικής ασφάλειας της Ένωσης και 
διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες στο θέμα 
της βιομηχανικής ανάπτυξης, της 
καινοτομίας, της χωροταξίας και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας,

αυτόν τον τομέα είναι η ανάπτυξη της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς 
θεμελιωμένης σε μια κοινή αντίληψη 
Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και κρατών μελών ως προς την 
ενεργειακή πολιτική που θα σέβεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν το δικό τους ενεργειακό 
μείγμα σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές περί αειφορίας, 
ανταγωνιστικότητας, ενεργειακής 
απόδοσης και κλιματικής προστασίας, με
εξοικονομήσεις ενέργειας και χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, πάνω 
απ΄όλα, με ασφαλή ανεφοδιασμό μέσω 
μιας ενισχυμένης συνεργασίας με τις 
γειτονικές χώρες, πράγματα που 
προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες στο 
θέμα της βιομηχανικής ανάπτυξης, της 
καινοτομίας, της χωροταξίας και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 12
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών 
αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας, 
αφού οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες σ' 
αυτόν τον τομέα είναι οι εξοικονομήσεις 
ενέργειας και οι ανανεώσιμες ενέργειες οι 
οποίες επιτρέπουν τη βελτίωση της 
ενεργητικής ασφάλειας της Ένωσης και 
διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες στο θέμα 
της βιομηχανικής ανάπτυξης, της 
καινοτομίας, της χωροταξίας και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών 
αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας, 
αφού οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες σ' 
αυτόν τον τομέα είναι οι εξοικονομήσεις 
ενέργειας και οι ανανεώσιμες ενέργειες οι 
οποίες επιτρέπουν τη βελτίωση της 
ενεργητικής ασφάλειας της Ένωσης και 
διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες στο θέμα 
της βιομηχανικής ανάπτυξης, της 
καινοτομίας, της χωροταξίας και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, και με το 
ίδιο σημαντικά αυξημένο κόστος 
παραγωγής,
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Or. en

Τροπολογία 13
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Εα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

   Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδοτούμενη ενέργεια και η απεριόριστη 
εκπομπή CO2 σε ορισμένες χώρες 
δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα,

Or. en

Τροπολογία 14
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά 
συνέπεια, οι εμπορικοί κανόνες είναι 
αποφασιστικής σημασίας στην 
καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών 
και ότι η Ένωση ως πρώτη παγκόσμια 
εμπορική δύναμη μπορεί να τους 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά 
συνέπεια, οι εμπορικοί κανόνες έχουν 
μερίδιο στην καταπολέμηση των 
κλιματικών αλλαγών και ότι η Ένωση ως 
πρώτη παγκόσμια εμπορική δύναμη μπορεί 
να τους επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό,

Or. de

Τροπολογία 15
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει ικανοποίηση για τη φιλοδοξία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
μειωθούν κατά 80 έως 95% οι 
ευρωπαϊκές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2050 σε σχέση με το 
1990, φιλοδοξία που είναι αναγκαία 
προκειμένου η Ένωση να αναλάβει εκ 
νέου το διεθνή ηγετικό ρόλο όσον αφορά 
το κλίμα τη στιγμή που άλλες χώρες 
έχουν δεσμευτεί σε μεγάλο βαθμό στην 
πράσινη οικονομία, κυρίως μέσω των 
σχεδίων τους για οικονομική ανάκαμψη· 
υποστηρίζει έντονα το στόχο της μείωσης 
των ευρωπαϊκών εκπομπών κατά 30% 
έως το 2020 και αυτό ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα των διεθνών 
διαπραγματεύσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 16
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει ικανοποίηση για τη φιλοδοξία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μειωθούν 
κατά 80 έως 95% οι ευρωπαϊκές εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 σε σχέση 
με το 1990, φιλοδοξία που είναι αναγκαία 
προκειμένου η Ένωση να αναλάβει εκ 
νέου το διεθνή ηγετικό ρόλο όσον αφορά 
το κλίμα τη στιγμή που άλλες χώρες έχουν 
δεσμευτεί σε μεγάλο βαθμό στην πράσινη 
οικονομία, κυρίως μέσω των σχεδίων τους 
για οικονομική ανάκαμψη· υποστηρίζει 
έντονα το στόχο της μείωσης των 
ευρωπαϊκών εκπομπών κατά 30% έως το 
2020 και αυτό ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα των διεθνών 

1. εκφράζει ικανοποίηση για τη φιλοδοξία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μειωθούν 
αισθητά οι ευρωπαϊκές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2050 τη στιγμή που 
άλλες χώρες έχουν δεσμευτεί σε μεγάλο 
βαθμό στην πράσινη οικονομία, κυρίως 
μέσω των σχεδίων τους για οικονομική 
ανάκαμψη· υποστηρίζει έντονα το στόχο 
της μείωσης των ευρωπαϊκών εκπομπών 
κατά 20% έως το 2020·
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διαπραγματεύσεων·

Or. de

Τροπολογία 17
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

   1α. θεωρεί λυπηρό το ότι ορισμένες 
χώρες, στηρίζοντας τις ενεργειακές τιμές 
και μη εφαρμόζοντας περιορισμούς ή 
ποσοστώσεις στις εκπομπές CO2, 
μπορούν να αποκτήσουν συγκριτικό 
πλεονέκτημα· λόγω των απεριόριστων και 
άρα σχετικώς φθηνών εκπομπών CO2, 
αυτές οι χώρες δεν έχουν κίνητρα για να 
ενταχθούν στις πολυμερείς συμφωνίες για 
την κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 18
George Sabin Cutaş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  1α. εκτιμά πως η μεγάλη προσπάθεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγωνιστεί κατά 
της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να 
εγγυηθεί την επιτυχία μιας συμφωνίας για 
την περίοδο μετά το 2012 εάν το 
παράδειγμά της δεν το ακολουθήσουν 
από κοντά και τα άλλα κράτη· πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα ώστε η απόφαση μείωσης 
κατά 30% να παρακινήσει και τα άλλα 
συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν πιο 
φιλόδοξες δεσμεύσεις·
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Or. fr

Τροπολογία 19
William (The Earl of) Dartmouth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  1α. Παρά τα όσα ακολουθούν, οι διεθνείς 
εμπορικές σχέσεις δεν αποτελούν τον 
κατάλληλο μηχανισμό για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 20
George Sabin Cutaş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  2α. ζητεί να υπογραφούν στο Κανκούν 
κείμενα νομικώς δεσμευτικά, ώστε να 
μην καθυστερεί διαρκώς η σύναψη μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

Or. fr

Τροπολογία 21
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί λοιπόν ότι οι κανόνες του ΠΟΕ 
πρέπει να ερμηνεύονται και να 

3. θεωρεί λοιπόν ότι οι κανόνες του ΠΟΕ 
πρέπει να ερμηνεύονται και να 
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εξελίσσονται κατά τρόπο που θα 
υποστηρίζουν τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται στις πολυμερείς 
συμφωνίες για το περιβάλλον (ΠΣΠ)· ζητεί 
από την Επιτροπή να εργασθεί για την 
επίτευξη συναίνεσης στον ΠΟΕ 
προκειμένου να δοθεί στις γραμματείες 
των ΠΣΠ το καθεστώς παρατηρητή σε 
όλες τις συνεδριάσεις του ΠΟΕ που 
αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων τους και 
ρόλος συμβούλου στις διαδικασίες 
ρύθμισης των διαφορών που σχετίζονται 
με το περιβάλλον·

εξελίσσονται κατά τρόπο που θα 
υποστηρίζουν τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται στις πολυμερείς 
συμφωνίες για το περιβάλλον (ΠΣΠ)· ζητεί 
από την Επιτροπή να εργασθεί για την 
επίτευξη συναίνεσης στον ΠΟΕ 
προκειμένου να δοθεί στις γραμματείες 
των ΠΣΠ το καθεστώς παρατηρητή σε 
όλες τις συνεδριάσεις του ΠΟΕ που 
αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων τους και 
ρόλος συμβούλου στις διαδικασίες 
ρύθμισης των διαφορών που σχετίζονται 
με το περιβάλλον· τονίζει πως πρέπει να 
εκδοθούν νέοι κανόνες του ΠΟΕ ώστε να 
αρθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που 
προσφέρουν οι φθηνές εκπομπές CO2·

Or. en

Τροπολογία 22
George Sabin Cutaş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  3α. υπενθυμίζει πως η εμπορική πολιτική 
είναι ένα μέσον στην υπηρεσία των 
παγκοσμίων στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και πως, βάσει του άρθρου 207 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορική 
πολιτική της ΕΕ εφαρμόζεται "στο 
πλαίσιο των βασικών αρχών και στόχων 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης", 
και ότι, βάσει του άρθρου 3 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οφείλει να συμβάλλει κυρίως "στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη, στην 
αλληλεγγύη και στο σεβασμό μεταξύ 
λαών, στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, 
στην εξάλειψη της φτώχειας, και στην 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ειδικότερα των 
δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και 
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στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του 
διεθνούς δικαίου, και ιδίως στο σεβασμό 
των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του 
ΟΗΕ·

Or. fr

Τροπολογία 23
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει το θετικό ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές 
ανταλλαγές στη διάδοση των προϊόντων 
και υπηρεσιών που συμμετέχουν στην 
προστασία του κλίματος· θεωρεί ότι η 
προστασία του κλίματος και η ελευθέρωση 
των ανταλλαγών μπορούν να 
αλληλοενισχυθούν διευκολύνοντας τις 
ανταλλαγές περιβαλλοντικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, αλλά ότι προηγουμένως 
είναι αναγκαίο να καταρτισθεί κατάλογος 
αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών 
σύμφωνα με αυστηρά περιβαλλοντικά 
κριτήρια και σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη του ΠΟΕ·

4. αναγνωρίζει το θετικό ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές 
ανταλλαγές στη διάδοση των προϊόντων 
και υπηρεσιών που συμμετέχουν στην 
προστασία του κλίματος· θεωρεί ότι η 
προστασία του κλίματος και η ελευθέρωση 
των ανταλλαγών μπορούν να 
αλληλοενισχυθούν διευκολύνοντας τις 
ανταλλαγές περιβαλλοντικών προϊόντων 
και υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 24
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  4α. θεωρεί περισσότερο επιτακτική από 
ποτέ την έναρξη δημοσίου διαλόγου για 
τη σύσταση ενός Διεθνούς Οργανισμού 
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Περιβάλλοντος, ο οποίος θα επιφορτιστεί 
με την αρμοδιότητα τήρησης των 
διεθνών συνθηκών και συμφωνιών 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
αντιμετώπισης της αλλαγής του 
κλίματος, και ο οποίος μεταξύ άλλων θα 
δραστηριοποιείται και θα συνεργάζεται 
με τον ΠΟΕ σε θέματα που άπτονται των 
επιπτώσεων του εμπορίου στο 
περιβάλλον·

Or. el

Τροπολογία 25
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  4α. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρέπει να ακολουθήσει ένα 
εναρμονισμένο πλαίσιο στις στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης για την εμπορική και 
περιβαλλοντική πολιτική, με τρόπο τέτοιο 
που να μην δημιουργεί ανησυχίες για 
εμπορικούς φραγμούς στους εταίρους 
αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζει τους 
δεσμευτικούς της στόχους για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Or. el

Τροπολογία 26
Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες και 

5. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες και 
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αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι εμπορικές ανταλλαγές 
στη μεταφορά αυτών των τεχνολογιών 
μεταξύ χωρών·

αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι εμπορικές ανταλλαγές 
στη μεταφορά αυτών των τεχνολογιών 
μεταξύ χωρών· επισημαίνει ότι οι 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
(R&D) είναι συγκεντρωμένες κυρίως στις 
χώρες του ΟΟΣΑ και εκφράζει την 
ανησυχία του για το ότι ορισμένες 
αναπτυσσόμενες χώρες κινδυνεύουν να 
αποκλειστούν από τη χρήση ορισμένων 
τεχνολογιών·

Or. fr

Τροπολογία 27
Jan Zahradil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες και 
αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι εμπορικές ανταλλαγές 
στη μεταφορά αυτών των τεχνολογιών 
μεταξύ χωρών·

5. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες και 
αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι εμπορικές ανταλλαγές 
στην αγοραπωλησία και στη μεταφορά 
αυτών των τεχνολογιών μεταξύ χωρών·

Or. en

Τροπολογία 28
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  5α. θεωρεί ότι η μεταφορά τεχνολογίας με 
σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής παρεμποδίζεται μερικές φορές, 
εξαιτίας ανησυχιών που αφορούν την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 



AM\833754EL.doc 17/29 PE450.644v01-00

EL

λόγω αδύναμων πολιτικών θεσμών ή 
απουσίας κράτους δικαίου·

Or. el

Τροπολογία 29
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι το κίνητρο για 
καινοτομία μπορεί να περάσει από 
διαφορετικά συστήματα ανταμοιβής -
συμφωνίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
τιμές - και ότι αυτά τα συστήματα δεν θα 
ευνοούν κατά τον ίδιο τρόπο τις μεταφορές 
τεχνολογιών· διερωτάται ιδίως για τις 
συνέπειες των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στη διάδοση τεχνολογιών του 
μέλλοντος όπως τα γεωργικά καύσιμα 
δεύτερης γενιάς, οι μπαταρίες ή το 
υδρογόνο· ζητεί λοιπόν από την Επιτροπή 
να μελετήσει το σύνολο των συστημάτων 
ανταμοιβής της καινοτομίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο αποκλεισμού 
ορισμένων χωρών, και να ενσωματώσει τα 
αποτελέσματα αυτής της εργασίας στην 
κλιματική διπλωματία της·

6. αναγνωρίζει ότι το κίνητρο για 
καινοτομία μπορεί να περάσει από 
διαφορετικά συστήματα ανταμοιβής και 
ότι αυτά τα συστήματα δεν θα ευνοούν 
κατά τον ίδιο τρόπο τις μεταφορές 
τεχνολογιών· διερωτάται ιδίως για τις 
συνέπειες των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στη διάδοση τεχνολογιών του 
μέλλοντος όπως τα γεωργικά καύσιμα 
δεύτερης γενιάς, οι μπαταρίες ή το 
υδρογόνο· ζητεί λοιπόν από την Επιτροπή 
να μελετήσει το σύνολο των συστημάτων 
ανταμοιβής της καινοτομίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο αποκλεισμού 
ορισμένων χωρών, και να ενσωματώσει τα 
αποτελέσματα αυτής της εργασίας στην 
κλιματική διπλωματία της·

Or. de

Τροπολογία 30
George Sabin Cutaş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  8α. διαπιστώνει την ανάγκη δημιουργίας 



PE450.644v01-00 18/29 AM\833754EL.doc

EL

ενός Παγκόσμιου Οργανισμού 
Περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία 31
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. παρατηρεί ότι η ελευθέρωση των 
συναλλαγών μπορεί να βρίσκεται σε 
αντίθεση με την προστασία του κλίματος 
εάν ορισμένες χώρες μετατρέψουν την 
αδράνεια στον τομέα του κλίματος σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα· εισηγείται 
λοιπόν τη μεταρρύθμιση των κανόνων 
αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ προκειμένου να 
προστεθεί σε αυτούς το ζήτημα της 
δίκαιης περιβαλλοντικής τιμής σε 
συνάρτηση με παγκόσμιους κανόνες 
προστασίας του κλίματος·

9. παρατηρεί ότι η ελευθέρωση των 
συναλλαγών μπορεί να βρίσκεται σε 
αντίθεση με την προστασία του κλίματος 
εάν ορισμένες χώρες μετατρέψουν την 
αδράνεια στον τομέα του κλίματος σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα·

Or. en

Τροπολογία 32
William (The Earl of) Dartmouth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  9α. επισημαίνει πάντως ότι το 
αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης στις 
εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέτρων κατά της κλιματικής 
αλλαγής θα είναι να μετακομίσουν 
συγκεκριμένες βιομηχανίες και εμπορικές 
δραστηριότητες από τα κράτη μέλη ή 
από τους εμπορικούς εταίρους των 



AM\833754EL.doc 19/29 PE450.644v01-00

EL

κρατών μελών που εφαρμόζουν υψηλές 
προδιαγραφές προς αναπτυσσόμενες και 
άλλες χώρες με χαλαρότερα καθεστώτα, 
και τούτο θα ζημιώσει μεταξύ άλλων την 
απασχόληση, τα φορολογικά έσοδα, το 
κλιματικό ζήτημα και την ευημερία και 
γι΄αυτό ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
μέριμνα ώστε να μη θεσπιστούν στρεβλά 
κίνητρα και να μην παραχθούν αντίθετα 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 33
Béla Glattfelder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  9a. θεωρεί λυπηρό το ότι τα καύσιμα που 
ξοδεύονται για την υπερπόντια μεταφορά 
εμπορευμάτων δεν φορολογούνται· ζητεί 
να επιβληθούν φόροι στα καύσιμα και τα 
εμπορεύματα αυτά, και ιδιαίτερα στα 
αερομεταφερόμενα· 

Or. en

Τροπολογία 34
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει όντως ότι, σύμφωνα με 
την τελευταία ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2010 
(CΟΜ(2010)0265) σχετικά με αυτό το 
θέμα, ελάχιστοι βιομηχανικοί τομείς είναι 
ουσιαστικά ευαίσθητοι στις διαρροές 

διαγράφεται
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άνθρακα και θεωρεί ότι ο εντοπισμός 
τους απαιτεί μια ποιοτική τομεακή 
ανάλυση· καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τάχιστα μια τέτοια 
προσέγγιση παρά κάποια ποσοτικά 
κριτήρια ίδια για όλους τους 
βιομηχανικούς τομείς·

Or. de

Τροπολογία 35
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει λύπη για τη μαζική 
χρησιμοποίηση της δωρεάν χορήγησης 
ποσοστώσεων ενώ πολλές πρόσφατες 
μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να αποφέρει 
σημαντικά αδικαιολόγητα κέρδη σε 
ορισμένες επιχειρήσεις και ότι δεν 
εμποδίζει τις επωφελούμενες επιχειρήσεις 
να μεταφέρουν σε άλλη χώρα ολόκληρη ή 
μέρος της παραγωγής τους· ζητεί, σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής μεταφοράς 
δραστηριοτήτων σε άλλη χώρα, οι 
χορηγηθείσες ποσοστώσεις να
επιστρέφονται πάραυτα και ένα μέρος 
αυτών να τροφοδοτεί ένα ταμείο 
κοινωνικής και οικολογικής μετατροπής 
των εγκαταλειφθεισών ζωνών 
δραστηριότητας·

14. εκφράζει λύπη για τη μαζική 
χρησιμοποίηση της δωρεάν χορήγησης 
ποσοστώσεων ενώ πολλές πρόσφατες 
μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να αποφέρει 
σημαντικά αδικαιολόγητα κέρδη σε 
ορισμένες επιχειρήσεις και ότι δεν 
εμποδίζει τις επωφελούμενες επιχειρήσεις 
να μεταφέρουν σε άλλη χώρα ολόκληρη ή 
μέρος της παραγωγής τους· 

Or. en

Τροπολογία 36
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι η προσαρμογή στα 
σύνορα, αντί της μείωσης της πίεσης του 
άνθρακα στην ευρωπαϊκή παραγωγή, 
επιτρέπει να υποβάλλονται τα ευρωπαϊκά 
και τα εισαγόμενα προϊόντα σε μια ίδια και 
εν δυνάμει ισχυρή πίεση του άνθρακα· 
θεωρεί ότι αυτό το εργαλείο έχει 
πραγματικό ενδιαφέρον και πραγματική 
νομιμότητα μόνο εάν συνδυάζεται με τη 
διάθεση των ποσοστώσεων σε 
πλειστηριασμό και ότι αυτός ο 
πλειστηριασμός είναι απαραίτητο να γίνει 
αποδεκτός από τις χώρες εταίρους και να 
είναι συμβατός με τους κανόνες του ΠΟΕ·

15. θεωρεί πως μια πολυμερής συμφωνία 
περικλείουσα όλους τους μεγάλους 
παραγωγούς εκπομπών CO2 θα 
αποτελούσε το καλύτερο μέσον για την 
ενσωμάτωση των αρνητικών εξωτερικών 
περιβαλλοντικών παραγόντων που 
συνδέονται με το CO2, όμως εκτιμά πως 
υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθεί αυτό 
στο εγγύς μέλλον· εκτιμά ακόμη πως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
συνεχίσει να εξετάζει δυνατότητες 
θέσπισης των καταλλήλων 
περιβαλλοντικών μηχανισμών, και 
ιδιαίτερα ενός μηχανισμού ενσωμάτωσης 
του άνθρακα που, ενώ θα είναι σύμφωνος 
προς τους κανόνες του ΠΟΕ, θα καθιστά 
δυνατή την αντιμετώπιση του κινδύνου 
μεταφοράς των εκπομπών CO2 σε χώρες 
που δεν επιδιώκουν τους ίδιους στόχους 
με την ΕΕ στο θέμα της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και 
θα αποτελούσε επίσης μέσον πίεσης στις 
διεθνείς διαπραγματεύσεις για να 
ενθαρρυνθούν όλες οι χώρες να 
αναλάβουν σταθερές δεσμεύσεις στο 
πεδίο αυτό·

Or. de

Τροπολογία 37
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι η προσαρμογή στα 
σύνορα, αντί της μείωσης της πίεσης του 
άνθρακα στην ευρωπαϊκή παραγωγή, 
επιτρέπει να υποβάλλονται τα ευρωπαϊκά 
και τα εισαγόμενα προϊόντα σε μια ίδια και 
εν δυνάμει ισχυρή πίεση του άνθρακα· 

15. υπενθυμίζει ότι η προσαρμογή στα 
σύνορα, ούτε μειώνει την πίεση του 
άνθρακα στην ευρωπαϊκή παραγωγή, ούτε 
επιτρέπει να υποβάλλονται τα ευρωπαϊκά 
και τα εισαγόμενα προϊόντα σε μια ίδια και 
εν δυνάμει ισχυρή πίεση του άνθρακα· 
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θεωρεί ότι αυτό το εργαλείο έχει 
πραγματικό ενδιαφέρον και πραγματική 
νομιμότητα μόνο εάν συνδυάζεται με τη 
διάθεση των ποσοστώσεων σε 
πλειστηριασμό και ότι αυτός ο 
πλειστηριασμός είναι απαραίτητο να γίνει 
αποδεκτός από τις χώρες εταίρους και να 
είναι συμβατός με τους κανόνες του 
ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 38
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί 
για την επανέναρξη των συζητήσεων στα 
πλαίσια του ΠΟΕ σχετικά με τις ΔΜΠ 
και τη δυνατότητα διάκρισης όμοιων 
προϊόντων σε συνάρτηση με το εάν 
φέρουν σφραγίδα άνθρακα, ενεργητική 
σφραγίδα ή τεχνολογικές προδιαγραφές· 
θεωρεί ότι μια τέτοια πρωτοβουλία 
μπορεί να γίνει αποδεκτή από τα μέλη του 
ΠΟΕ εάν συνοδεύεται από μέτρα τα 
οποία θα διευκολύνουν τη μεταφορά 
τεχνολογιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 39
Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει ικανοποίηση, γι' αυτό το 20. εκφράζει ικανοποίηση, γι' αυτό το 



AM\833754EL.doc 23/29 PE450.644v01-00

EL

λόγο, για τη θέσπιση εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κριτηρίων 
βιωσιμότητας για τα γεωργικά καύσιμα 
που παράγονται και που εισάγονται στην 
Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να 
μελετήσει τη διεύρυνση αυτής της 
προσέγγισης στη βιομάζα και στα 
γεωργικά προϊόντα· αναμένει ωστόσο να 
ληφθούν υπόψη οι έμμεσες αλλαγές 
χρησιμοποίησης των εδαφών που 
συνδέονται με τα γεωργικά καύσιμα, 
σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

λόγο, για τη θέσπιση εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κριτηρίων 
βιωσιμότητας για τα γεωργικά καύσιμα 
που παράγονται και που εισάγονται στην 
Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να 
μελετήσει τη διεύρυνση αυτής της 
προσέγγισης στη βιομάζα και στα 
γεωργικά προϊόντα· απαιτεί να ληφθούν 
υπόψη οι έμμεσες αλλαγές 
χρησιμοποίησης των εδαφών που 
συνδέονται με τα γεωργικά καύσιμα, και 
αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση πριν από το τέλος του 2010, 
σύμφωνα με τη δέσμευσή της ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 40
Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  20α. επικροτεί αφετέρου την ευρωπαϊκή 
συμφωνία που μπόρεσε να επιτευχθεί για 
την παράνομη ξυλεία, και αναμένει με 
ανυπομονησία νέα βήματα προόδου στο 
θέμα των εθελοντικών συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης·

Or. fr

Τροπολογία 41
George Sabin Cutaş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  20α. θεωρεί λυπηρό το ότι το τρέχον 
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εμπορικό σύστημα δημιουργεί μια 
παγκόσμια κατανομή εργασίας και 
παραγωγής που βασίζεται σε ένα πολύ 
υψηλό μερίδιο των μεταφορών, χωρίς να 
υπολογίζει το περιβαλλοντικό κόστος για 
ομοειδή προϊόντα που απλώς θα 
μπορούσαν εύκολα να παραχθούν 
επιτοπίως. Υποστηρίζει συνεπώς την 
καθιέρωση χιλιομετρικών φόρων επί των 
τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 42
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει ανησυχία για τη βούληση 
της Επιτροπής να προωθήσει στις 
εμπορικές συμφωνίες την ελευθέρωση 
του εμπορίου ξυλείας, και ιδίως την 
κατάργηση των περιορισμών στην 
εξαγωγή της, παρά τον αυξημένο κίνδυνο 
αποδάσωσης και των αρνητικών 
συνεπειών στο κλίμα, στη 
βιοποικιλότητα, στην ανάπτυξη και στους 
τοπικούς πληθυσμούς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 43
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από την Επιτροπή να μην 
αντιτίθεται συστηματικά στις ρήτρες 

διαγράφεται



AM\833754EL.doc 25/29 PE450.644v01-00

EL

τοπικού περιεχομένου των κλιματικών 
πολιτικών των εταίρων της, όπως στην 
περίπτωση του Green Energy Act του 
Οντάριο· θεωρεί πράγματι ότι αυτές οι 
ρήτρες εγγυώνται την αποδοχή των εν 
λόγω πολιτικών εκ μέρους των πολιτών 
και των επιχειρήσεων· πιστεύει επίσης ότι 
εν αναμονή μιας διεθνοποίησης του 
κλιματικού κόστους στην τιμή των 
διεθνών μεταφορών αυτές οι ρήτρες, 
όπως η σήμανση στις μεταφορές, 
αποτελούν μέσα τα οποία είναι μεν ατελή 
αλλά είναι χρήσιμα για την ενθάρρυνση 
της κατανάλωσης προϊόντων τοπικής 
παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 44
Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  24α. θεωρεί ότι η "διπλωματία του 
κλίματος" οφείλει να προωθηθεί με 
μεγαλύτερη ένταση και συνέπεια στις 
εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με κράτη τα 
οποία δεν δεσμεύονται από πολυμερείς 
συμβάσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος·

Or. el

Τροπολογία 45
Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιθυμεί το κλιματικό κόστος των 
διεθνών μεταφορών να ενσωματωθεί στην 
τιμή τους, είτε με την επιβολή φόρων είτε 
με επί πληρωμή συστήματα εμπορίας 
ποσοστώσεων· εκφράζει ικανοποίηση για 
την προσεχή συμπερίληψη της αεροπορίας 
στο ΚΣΕΔΕ και αναμένει από την 
Επιτροπή μια παρεμφερή πρωτοβουλία για 
τις θαλάσσιες μεταφορές εάν αποδειχθεί 
αδύνατον να εφαρμοσθεί ένας παγκόσμιος 
μηχανισμός κατά τα προσεχή έτη· 
αναμένει εξάλλου από την Επιτροπή να 
αναλάβει την πρωτοβουλία να 
επανεξετάσει τις ενισχύσεις που 
χορηγούνται στα πλέον ρυπογόνα μέσα 
μεταφοράς, όπως η απαλλαγή από τη 
φορολογία ενέργειας για την κηροζίνη·

25. επιθυμεί το κλιματικό κόστος των 
διεθνών μεταφορών να ενσωματωθεί στην 
τιμή τους, είτε με την επιβολή φόρων είτε 
με επί πληρωμή συστήματα εμπορίας 
ποσοστώσεων· εκφράζει ικανοποίηση για 
την προσεχή συμπερίληψη της αεροπορίας 
στο ΚΣΕΔΕ και αναμένει από την 
Επιτροπή μια παρεμφερή πρωτοβουλία για 
τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2011 με 
ισχύ από το 2013, εάν αποδειχθεί 
αδύνατον να εφαρμοσθεί ένας παγκόσμιος 
μηχανισμός μέχρι τότε· αναμένει εξάλλου 
από την Επιτροπή να αναλάβει την 
πρωτοβουλία να επανεξετάσει τις 
ενισχύσεις που χορηγούνται στα πλέον 
ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, όπως η 
απαλλαγή από τη φορολογία ενέργειας για 
την κηροζίνη·

Or. fr

Τροπολογία 46
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. θεωρεί ότι όσο το κλιματικό κόστος 
δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των 
μεταφορών θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
προώθηση της βιώσιμης τοπικής 
παραγωγής, κυρίως με καλύτερη 
ενημέρωση των καταναλωτών· ζητεί να 
θεσπισθούν μια κοινή μεθοδολογία 
λογιστικής καταχώρισης και κοινοί 
κανόνες σήμανσης όσον αφορά τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των 
διαφόρων προϊόντων, κυρίως στο στάδιο 
της μεταφοράς·

26. θεωρεί ότι όσο το κλιματικό κόστος 
δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των 
μεταφορών θα πρέπει να θεσπισθούν μια 
κοινή μεθοδολογία λογιστικής 
καταχώρισης και κοινοί κανόνες σήμανσης 
όσον αφορά τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου των διαφόρων προϊόντων, 
κυρίως στο στάδιο της μεταφοράς·

Or. en
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Τροπολογία 47
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί αυτός ο απολογισμός και αυτά τα 
αντισταθμιστικά μέτρα να περιληφθούν 
στο "κεφάλαιο για το κλίμα" υποχρεωτικά 
για κάθε εμπορική συμφωνία (συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών, συμφωνίες 
οικονομικής εταιρικής σχέσης, 
μεταρρύθμιση του συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων), και το εν 
λόγω κεφάλαιο να αποτελέσει αντικείμενο 
δημόσιας διαβούλευσης και να υποβληθεί 
στο Κοινοβούλιο·

28. ζητεί αυτός ο απολογισμός και αυτά τα 
αντισταθμιστικά μέτρα να περιληφθούν 
στο "κεφάλαιο για το κλίμα" για κάθε 
εμπορική συμφωνία (συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών, συμφωνίες 
οικονομικής εταιρικής σχέσης, 
μεταρρύθμιση του συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων)·

Or. en

Τροπολογία 48
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιθυμεί το εν λόγω "κεφάλαιο για το 
κλίμα" να αποτελέσει αντικείμενο στενής 
συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ Δράση για το 
Κλίμα και της ΓΔ Διεθνές Εμπόριο, και 
γενικότερα η ΓΔ Δράση για το Κλίμα να 
συμμετέχει συστηματικά στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις·

29. επιθυμεί το εν λόγω "κεφάλαιο για το 
κλίμα" να αποτελέσει αντικείμενο στενής 
συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ Δράση για το 
Κλίμα και της ΓΔ Διεθνές Εμπόριο·

Or. en



PE450.644v01-00 28/29 AM\833754EL.doc

EL

Τροπολογία 49
George Sabin Cutaş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  29α. εκτιμά πως με την αναθεώρηση του 
ΣΓΠ θα πρέπει να θεσπιστούν 
περιβαλλοντικά κριτήρια·

Or. fr

Τροπολογία 50
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπενθυμίζει τη δέσμευση των 
εκβιομηχανισμένων χωρών, μεταξύ των 
οποίων τα κράτη μέλη της Ένωσης, να 
μελετήσουν καινοτόμους χρηματοδοτήσεις 
για την καταπολέμηση των κλιματικών 
αλλαγών και ιδίως τη φορολόγηση των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· ζητεί 
από την Επιτροπή να προτείνει τάχιστα 
στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο 
σχέδιο θέσπισης ενός τέτοιου φόρου στο 
επίπεδο της Ένωσης· ζητεί από την 
Επιτροπή να εντάξει στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις για την ελευθέρωση 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών την 
προοπτική ενός τέτοιου μηχανισμού·

33. υπενθυμίζει τη δέσμευση των 
εκβιομηχανισμένων χωρών, μεταξύ των 
οποίων τα κράτη μέλη της Ένωσης, να 
μελετήσουν καινοτόμους χρηματοδοτήσεις 
για την καταπολέμηση των κλιματικών 
αλλαγών·

Or. en
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Τροπολογία 51
George Sabin Cutaş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

  33α. αναγνωρίζει πως το εμπόριο είναι 
ένα σημαντικό μέσον για τη μεταφορά 
τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· 
τονίζει την ανάγκη μείωσης των 
εμποδίων σε βάρος του "πράσινου 
εμπορίου" π.χ. μέσω της κατάργησης των 
δασμών επί των "πράσινων 
εμπορευμάτων" σε επίπεδο ΠΟΕ·

Or. en


