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Τροπολογία 1
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του 
κλίματος είναι φαινόμενο με παγκόσμιες 
διαστάσεις και οι επιπτώσεις της 
κατανέμονται ανισομερώς μεταξύ των 
περιοχών του πλανήτη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ακόμα και οι 
κοινωνικοοικονομικές πτυχές, το κόστος 
και τα οφέλη θα είναι διαφορετικά τόσο 
στις αναπτυσσόμενες όσο και στις 
περισσότερο αναπτυγμένες χώρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος πρέπει συνεπώς 
να συμπεριλαμβάνει μέτρα προσαρμογής 
καθώς και στρατηγικές για την 
εξασφάλιση αποτελεσματικής πορείας 
προς την κατεύθυνση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, με σχέδια δράσης σαφή και 
ολοκληρωμένα σε όλους τους συναφείς 
τομείς, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του 
κλίματος είναι φαινόμενο με παγκόσμιες 
διαστάσεις και οι επιπτώσεις της 
κατανέμονται ανισομερώς μεταξύ των 
περιοχών του πλανήτη και μεταξύ των 
διαφόρων κλάδων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ακόμα και οι κοινωνικοοικονομικές 
πτυχές, το κόστος και τα οφέλη θα είναι 
διαφορετικά τόσο στις αναπτυσσόμενες 
όσο και στις περισσότερο αναπτυγμένες 
χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
πρέπει συνεπώς να συμπεριλαμβάνει μέτρα 
προσαρμογής καθώς και στρατηγικές για 
την εξασφάλιση αποτελεσματικής πορείας 
προς την κατεύθυνση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, με σχέδια δράσης σαφή και 
ολοκληρωμένα σε όλους τους συναφείς 
τομείς, 

Or. ro

Τροπολογία 2
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις 
των κλιματικών αλλαγών κατανέμονται 
ανισομερώς και εντός της ΕΕ, με τις 
περιφέρειες του ευρωπαϊκού Νότου και 
των χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης να 
είναι περισσότερο ευάλωτες και να 
αντιμετωπίζουν ήδη άμεσες και ορατές 
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συνέπειες, όπως η έντονη ξηρασία και 
λειψυδρία, οι εκτεταμένες και 
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και ο 
απτός κίνδυνος της αποψίλωσης των 
δασών και της απερήμωσης· εκτιμώντας 
συνεπώς ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
δράσης  για την προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος θα πρέπει να λαμβάνει 
πλήρως υπόψη την εδαφική αυτή 
διάσταση του προβλήματος και να 
προβλέπει τον σχεδιασμό και την 
χρηματοδότηση πολιτικών απόλυτα 
προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των περιφερειών του ευρωπαϊκού Νότου 
προκειμένου η κλιματική αλλαγή να μην 
αποτελέσει έναν ακόμα παράγοντα 
επιδείνωσης των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της 
ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 3
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την αναθεωρημένη οδηγία  για το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής (ETS), τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέσουν μέρος των εσόδων 
από το ETS  για μέτρα τόσο μετριασμού 
όσο και προσαρμογής, 

Or. en
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Τροπολογία 4
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του 
κλίματος θα έχει αναπόφευκτα αντίκτυπο 
τόσο στον ενεργειακό εφοδιασμό όσο και 
στη ζήτηση ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι καιρικές συνθήκες όπως έντονες 
βροχοπτώσεις, άνοδος της θερμοκρασίας, 
καύσωνες, ξηρασία, ισχυρές καταιγίδες, 
πλημμύρες και πυρκαγιές μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρές διακοπές 
λειτουργίας και βλάβες σε υποδομές 
ενεργειακού εφοδιασμού, επηρεάζοντας, 
κατά συνέπεια, άμεσα την παραγωγή 
ενέργειας καθώς και τη μεταφορά και τη 
διανομή της στους καταναλωτές,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του 
κλίματος θα έχει αναπόφευκτα αντίκτυπο 
τόσο στον ενεργειακό εφοδιασμό και την 
εξωτερική διάσταση της ενεργειακής 
ασφάλειας της ΕΕ όσο και στη ζήτηση 
ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
καιρικές συνθήκες όπως έντονες 
βροχοπτώσεις, άνοδος της θερμοκρασίας, 
καύσωνες, ξηρασία, ισχυρές καταιγίδες, 
πλημμύρες και πυρκαγιές μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρές διακοπές 
λειτουργίας και βλάβες σε υποδομές 
ενεργειακού εφοδιασμού, επηρεάζοντας, 
κατά συνέπεια, άμεσα την παραγωγή 
ενέργειας καθώς και τη μεταφορά και τη 
διανομή της στους καταναλωτές,

Or. el

Τροπολογία 5
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφοροποίηση πηγών ενέργειας καθώς και 
προμηθευτών ενέργειας αποτελεί 
σημαντικό μέσο για την εξασφάλιση 
ισότιμης πρόσβασης στην ενέργεια και 
ενεργειακής επάρκειας και συμμορφώνεται 
παράλληλα με το στόχο της ΕΕ για 
ενίσχυση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και μείωση των 
εκπομπών CO2,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφοροποίηση πηγών ενέργειας καθώς και 
προμηθευτών ενέργειας αποτελεί 
σημαντικό μέσο για την εξασφάλιση 
ισότιμης πρόσβασης στην ενέργεια και 
ενεργειακής επάρκειας και συμμορφώνεται 
παράλληλα με το στόχο της ΕΕ για 
ενίσχυση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και από άλλες πηγές 
χωρίς άνθρακα, καθώς και για μείωση 
των εκπομπών CO2,
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Τροπολογία 6
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφοροποίηση πηγών ενέργειας καθώς και 
προμηθευτών ενέργειας αποτελεί 
σημαντικό μέσο για την εξασφάλιση 
ισότιμης πρόσβασης στην ενέργεια και 
ενεργειακής επάρκειας και συμμορφώνεται 
παράλληλα με το στόχο της ΕΕ για 
ενίσχυση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και μείωση των 
εκπομπών CO2,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφοροποίηση πηγών και διόδων 
ενέργειας καθώς και προμηθευτών 
ενέργειας αποτελεί σημαντικό μέσο για την 
εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 
ενέργεια και ενεργειακής επάρκειας και 
συμμορφώνεται παράλληλα με το στόχο 
της ΕΕ για ενίσχυση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και μείωση των 
εκπομπών CO2,

Or. el

Τροπολογία 7
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι ακραία κλιματικά 
φαινόμενα σε συνδυασμό με την 
αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας και τις μεγαλύτερες 
διακυμάνσεις της βροχόπτωσης καθιστούν 
αναγκαία τη λήψη μέτρων προσαρμογής 
ακόμη και εντός του πλαισίου των 
υπαρχόντων συστημάτων υποδομής, τα 
οποία θα έχουν υψηλό κόστος, αλλά είναι 
πάντως οικονομικώς προσιτά καθώς έχουν 
κόστος σημαντικά χαμηλότερο από αυτό 
της αδράνειας, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να παράσχουν πληροφορίες, 

1. αναγνωρίζει ότι ακραία κλιματικά 
φαινόμενα σε συνδυασμό με την 
αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας και τις μεγαλύτερες 
διακυμάνσεις της βροχόπτωσης καθιστούν 
αναγκαία τη λήψη μέτρων προσαρμογής 
ακόμη και εντός του πλαισίου των 
υπαρχόντων συστημάτων υποδομής, τα 
οποία θα έχουν υψηλό κόστος, αλλά είναι 
πάντως οικονομικώς προσιτά καθώς έχουν 
κόστος σημαντικά χαμηλότερο από αυτό 
της αδράνειας, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ζητεί, ωστόσο, να 
ανταποκρίνεται η επιστημονική βάση 
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μέσω ενός ειδικού για το θέμα αυτό 
εθνικού σχεδίου δράσης, για το κόστος 
αυτό και τον καταμερισμό του·  

αυτών των μέτρων στα κριτήρια 
αξιοπιστίας της κλιματικής επιστήμης, με 
επαρκείς διαδικασίες κρίσης από ειδικούς 
του κλάδου και αξιολόγησης, καθώς και 
διαρκώς επικαιροποιούμενα 
επιστημονικά πορίσματα, σε καθεστώς 
διαφάνειας· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν, βάσει τέτοιων 
στοιχείων και μέσω ενός ειδικού για το 
θέμα αυτό εθνικού σχεδίου δράσης, 
πληροφορίες για το κόστος αυτό και τον 
καταμερισμό του·

Or. en

Τροπολογία 8
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι ακραία κλιματικά 
φαινόμενα σε συνδυασμό με την 
αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας και τις μεγαλύτερες 
διακυμάνσεις της βροχόπτωσης καθιστούν 
αναγκαία τη λήψη μέτρων προσαρμογής 
ακόμη και εντός του πλαισίου των 
υπαρχόντων συστημάτων υποδομής, τα 
οποία θα έχουν υψηλό κόστος, αλλά είναι 
πάντως οικονομικώς προσιτά καθώς έχουν 
κόστος σημαντικά χαμηλότερο από αυτό 
της αδράνειας, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να παράσχουν πληροφορίες, 
μέσω ενός ειδικού για το θέμα αυτό 
εθνικού σχεδίου δράσης, για το κόστος 
αυτό και τον καταμερισμό του· 

1. αναγνωρίζει ότι ακραία κλιματικά 
φαινόμενα σε συνδυασμό με την 
αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας και τις μεγαλύτερες 
διακυμάνσεις της βροχόπτωσης καθιστούν 
αναγκαίο το σχεδιασμό νέων έργων και τη 
λήψη μέτρων προσαρμογής για την 
υλοποίησή τους, ιδίως στους τομείς της 
γεωργίας και της διαχείρισης λεκανών 
απορροής ποταμών και υδρολογικών 
λεκανών, ακόμη και εντός του πλαισίου 
των υπαρχόντων συστημάτων υποδομής, 
τα οποία θα έχουν υψηλό λειτουργικό 
κόστος, αλλά είναι πάντως οικονομικώς 
προσιτά καθώς έχουν κόστος σημαντικά 
χαμηλότερο από αυτό της αδράνειας, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν πληροφορίες, μέσω ενός 
ειδικού για το θέμα αυτό εθνικού σχεδίου 
δράσης, για το κόστος αυτό και τον 
καταμερισμό του·
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Or. pl

Τροπολογία 9
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η δημιουργία 
διασυνδεδεμένων υποδομών ενέργειας 
και ευρυζωνικής κάλυψης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα προωθήσει την προσαρμογή 
μέσω της ενίσχυσης ικανοτήτων 
προσαρμογής και του μεγαλύτερου 
καταμερισμού του κινδύνου· 

Or. en

Τροπολογία 10
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
ενδελεχή αξιολόγηση των πιθανών 
κινδύνων που ανακύπτουν από την 
αλλαγή του κλίματος για ζωτικής 
σημασίας υποδομές όπως είναι τα δίκτυα 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, τα οποία 
είναι αποφασιστικής σημασίας για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·  

Or. en



AM\802698EL.doc 9/20 PE438.288v01-00

EL

Τροπολογία 11
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. συμμερίζεται την άποψη ότι θα πρέπει 
να αναπτυχθούν όσο το δυνατόν 
συντομότερα μέθοδοι για τη θωράκιση 
των έργων υποδομής έναντι της αλλαγής 
του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 12
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι μέτρα που αφορούν τον 
ενεργειακό εφοδιασμό και την πρόσβαση 
στην ενέργεια πρέπει να καθοριστούν σε 
ένα πλαίσιο αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών και ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεισφέρει σε μια παγκόσμια αλλαγή 
πολιτικής προς την κατεύθυνση της 
ενεργειακής απόδοσης και να εξασφαλίσει 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συμφωνία 
με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε η οδηγία 
2009/28/ΕΚ· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 τα 
εθνικά σχέδια δράσης τους σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τις παραμέτρους που έχει 
καθορίσει η ΕΕ· 

3. τονίζει ότι μέτρα που αφορούν τον 
ενεργειακό εφοδιασμό και την πρόσβαση 
στην ενέργεια πρέπει να καθοριστούν σε 
ένα πλαίσιο αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών και ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεισφέρει σε μια παγκόσμια αλλαγή 
πολιτικής προς την κατεύθυνση της 
ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης και
της προώθησης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)· επισημαίνει ότι 
η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε συμφωνία με το 
χρονοδιάγραμμα που έθεσε η οδηγία 
2009/28/ΕΚ· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 
φιλόδοξα, περιεκτικά και ρεαλιστικά 
εθνικά σχέδια δράσης σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τις παραμέτρους που έχει 
καθορίσει η ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η 
ζήτηση κάθε κράτους μέλους για ενέργεια 
από ΑΠΕ οφείλει κατά κύριο λόγο να 
στηρίζεται στην εγχώρια παραγωγή, ενώ 
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η προσφυγή στο μηχανισμό για 
στατιστικές μεταβιβάσεις ενέργειας από 
ΑΠΕ μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει να 
επιλέγεται μόνο εφόσον κρίνεται 
απολύτως δικαιολογημένο·

Or. el

Τροπολογία 13
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει παράλληλα ότι στο 
πλαίσιο αυτό άμεση προτεραιότητα θα 
πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω 
προώθηση της κοινοτικής στρατηγικής 
για την ενίσχυση του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20% 
μέχρι το 2020· παράλληλα κρίνει σκόπιμη 
στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 
υφιστάμενων προγραμμάτων δράσης 
σχετικά με την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την εξέταση της 
δυνατότητας να καταστεί ο στόχος αυτός 
νομικά δεσμευτικός σε κοινοτικό επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία 14
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το ύψος 
της χρηματοδοτικής τους συνεισφοράς 
στην τεχνολογική συνεργασία με εταίρους, 

4. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το ύψος 
της χρηματοδοτικής τους συνεισφοράς 
στην τεχνολογική συνεργασία με εταίρους, 
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για να ενισχύσουν τόσο τις ιδιωτικές όσο 
και τις δημόσιες επενδύσεις, ιδίως σε 
σχέση με τα προσεχή εθνικά σχέδια 
δράσης τους για την ενεργειακή απόδοση 
και τα σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και χαιρετίζει την 
ανακοίνωση της Επιτροπής που υπόσχεται 
την ουσιαστική αύξηση πόρων για την 
έρευνα σχετικά με την ενέργεια, ώστε να 
αναπτυχθεί οικονομία βιώσιμης ενέργειας·

λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν στη Διάσκεψη της 
Κοπεγχάγης για το κλίμα σχετικά με τη 
χρήση των εσόδων από τους 
πλειστηριασμούς του ETS και τη 
χρηματοδότηση «ταχείας εκκίνησης», για 
να ενισχύσουν τόσο τις ιδιωτικές όσο και 
τις δημόσιες επενδύσεις, ιδίως σε σχέση με 
τα προσεχή εθνικά σχέδια δράσης τους για 
την ενεργειακή απόδοση και τα σχέδια 
δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και χαιρετίζει την ανακοίνωση
της Επιτροπής που υπόσχεται την 
ουσιαστική αύξηση πόρων για την έρευνα 
σχετικά με την ενέργεια, ώστε να 
αναπτυχθεί οικονομία βιώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 15
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η αλλαγή του κλίματος, 
που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και 
θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους 
σοβαρής διατάραξης των οικονομικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων· θεωρεί ότι 
μέτρα οικονομικής προσαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μετατόπισης 
προς την κατεύθυνση πιο βιώσιμης 
βιομηχανικής παραγωγής, καθιστούν, 
παράλληλα, αναγκαία τη διάθεση επαρκών 
πόρων για μέτρα προσαρμογής και 
μετριασμού και θεωρεί επίσης ότι τα μέτρα 
αυτά δεν πρέπει να περιορισθούν στη 
χρήση εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου, αλλά απαιτούν τη διάθεση 
πρόσθετων, καινοτόμων πόρων, τόσο από 
δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές· 

5. αναγνωρίζει ότι η αλλαγή του κλίματος, 
που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και 
θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους 
σοβαρής διατάραξης των οικονομικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων· θεωρεί ότι 
μέτρα οικονομικής προσαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μετατόπισης 
προς την κατεύθυνση πιο βιώσιμης 
βιομηχανικής παραγωγής, καθιστούν, 
παράλληλα, αναγκαία τη διάθεση επαρκών 
πόρων για μέτρα προσαρμογής και 
μετριασμού και θεωρεί επίσης ότι τα μέτρα 
αυτά δεν πρέπει να περιορισθούν στη 
χρήση εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου, - υπενθυμίζοντας τη 
νομοθετική υποχρέωση να διατίθεται 
τουλάχιστον ποσοστό 50% των εσόδων 
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αυτών σε μέτρα για το κλίμα, 
περιλαμβανομένης της προσαρμογής 
τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε 
αναπτυσσόμενες χώρες - αλλά απαιτούν 
τη διάθεση πρόσθετων, καινοτόμων 
πόρων, τόσο από δημόσιες όσο και από 
ιδιωτικές πηγές· υπογραμμίζει ότι οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται 
από τα διάφορα σχέδια οικονομικής 
ανάκαμψης θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για επενδύσεις σχετικές 
με την προσαρμογή και θα πρέπει, σε 
κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η 
θωράκιση έναντι της αλλαγής του 
κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 16
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλισθεί ότι η υφιστάμενη νομοθεσία 
για τις βιομηχανικές άδειες και τις 
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της 
αλλαγής του κλίματος σε κάθε 
σχεδιαζόμενη δραστηριότητα που 
σχετίζεται με τις υποδομές ή τη 
βιομηχανία·  τονίζει ότι, όσον αφορά τις 
ενεργειακές υποδομές, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος της 
αλλαγής του κλίματος, σε επίπεδο τόσο 
μεμονωμένων έργων υποδομής όσο και 
εθνικών και ευρωπαϊκών συστημάτων 
ενέργειας· 

Or. en
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Τροπολογία 17
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε πολλούς κλάδους 
είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες στην αλλαγή 
του κλίματος και συχνά ανεπαρκώς 
προετοιμασμένες· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει το βαθμό προετοιμασίας των 
ΜΜΕ για την αλλαγή του κλίματος, 
περιλαμβανομένων των διαθέσιμων 
προγραμμάτων ασφάλισης, και να 
αναγνωρίσει τα πιθανά μέσα που θα 
βοηθήσουν να αντιμετωπισθεί το 
πρόβλημα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 18
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθούν ότι 
όλες οι πολιτικές, περιλαμβανομένων και 
των πολιτικών ενέργειας και γεωργίας, 
λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος· ειδικότερα, καλεί 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
κατασκευαστικούς κώδικες που θα 
διασφαλίζουν ότι οι νέες κατασκευές και 
ανακαινίσεις λαμβάνουν υπόψη την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·  

Or. en
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Τροπολογία 19
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης εθνικών σχεδίων 
προσαρμογής βασισμένων σε κοινό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε τα κράτη μέλη 
να σχεδιάζουν και να ανακοινώνουν τις 
προσπάθειες προσαρμογής τους, 
συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών 
που αφορούν πολιτικές και συστήματα 
ενέργειας· θεωρεί ότι τα σχέδια αυτά θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν χάρτες κινδύνου 
για ενεργειακές και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλλον ή τη 
δημόσια υγεία σε περίπτωση αντίξοων 
καιρικών φαινομένων· ζητεί αυτές οι 
πληροφορίες να τίθενται στη διάθεση του 
κοινού και των άλλων κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 20
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – στοιχείο β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

β. όσο και με αναπτυσσόμενα κράτη, για 
να υποστηρίξει τον αγώνα τους κατά της 
αλλαγής του κλίματος, η οποία πλήττει τις 
πλέον ευάλωτες περιοχές τους· 

β. όσο και με αναπτυσσόμενα κράτη, για 
να υποστηρίξει τον αγώνα τους κατά της 
αλλαγής του κλίματος, η οποία πλήττει τις 
πλέον ευάλωτες περιοχές τους, με 
σεβασμό πάντα στις ιδιαιτερότητες της 
κάθε περιοχής και με κριτήριο την 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 
ίδιων των περιφερειών των 
αναπτυσσόμενων χωρών με τις οποίες 
δρομολογείται η διεθνής συνεργασία·
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Or. el

Τροπολογία 21
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 – στοιχείο β α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

βα. με τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με 
την ΕΕ, εντός των οποίων οι επιπτώσεις 
της αλλαγής του κλίματος είναι όμοιες με 
αυτές που παρατηρούνται εντός της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 22
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αυξηθούν οι 
απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
έρευνα και ανάπτυξη που αφορούν την 
αλλαγή του κλίματος, σε σχέση με την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής που πρόκειται 
να συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη για ένα 
ολοκληρωμένο και παγκόσμιο σύστημα 
περιβαλλοντικών πληροφοριών, με σκοπό 
τη βελτίωση της διαθεσιμότητας στοιχείων 
που αφορούν τις περιβαλλοντικές αλλαγές· 
τονίζει επίσης άλλα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όπως είναι η σημαντική 
ενίσχυση της χρηματοδότησης για το 
μετριασμό και την προσαρμογή σχετικά με 
έργα και προγράμματα έρευνας και 
ανάπτυξης·

8. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αυξηθούν οι 
απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
έρευνα και ανάπτυξη που αφορούν την 
αλλαγή του κλίματος· ειδικότερα λόγω της 
επιστημονικής αβεβαιότητας σε σχέση με 
το χρονικό ορίζοντα, την έκταση και τις 
ειδικότερες γεωγραφικές περιοχές και 
τους παραγωγικούς τομείς που θα 
επηρεαστούν από τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, είναι 
ανάγκη να αφιερωθούν πόροι για 
κλιματική έρευνα, η οποία μπορεί να γίνει 
κατά αποτελεσματικότερο τρόπο  σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποτελέσει μια 
σταθερή βάση για την ανάπτυξη 
πολιτικών για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή· επίσης, να αυξηθούν οι 
πόροι και σε σχέση με την πρωτοβουλία 
της Επιτροπής που πρόκειται να 
συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη για ένα 
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ολοκληρωμένο και παγκόσμιο σύστημα 
περιβαλλοντικών πληροφοριών, με σκοπό 
τη βελτίωση της διαθεσιμότητας στοιχείων 
που αφορούν τις περιβαλλοντικές αλλαγές· 
τονίζει επίσης άλλα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όπως είναι η σημαντική 
ενίσχυση της χρηματοδότησης για το 
μετριασμό και την προσαρμογή σχετικά με 
έργα και προγράμματα έρευνας και 
ανάπτυξης·

Or. el

Τροπολογία 23
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με τις επενδύσεις 
στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ) η 
οποία καθιστά σαφές ότι η πρωτοβουλία 
της αγοράς δεν επαρκεί και ότι οι 
καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 
της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής 
της ΕΕ προϋποθέτουν την άμεση 
σύμπραξη δημόσιων επενδύσεων με τον 
ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει παράλληλα 
ότι ο χάρτης πορείας της ΕΕ ως προς την 
επένδυση στις τεχνολογίες αυτές οφείλει 
να δίνει προτεραιότητα στις τεχνολογίες 
ΑΠΕ και να διασφαλίζει την συμμετοχή 
όλων των φορέων της αγοράς και ιδίως 
των ΜΜΕ στα σχέδια που αφορούν την 
ενεργειακή αποδοτικότητα·

Or. el
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Τροπολογία 24
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει τη σημασία των δορυφορικών 
υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις διάσωσης 
σε περίπτωση φυσικών καταστροφών· 
χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την ταχεία 
υποστήριξη την οποία παρείχε το 
σύστημα Παγκόσμιας Παρακολούθησης 
του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES) στις αρχές πολιτικής 
προστασίας μετά τον τραγικό σεισμό 
στην Αϊτή· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να καταστήσουν 
το GMES πλήρως λειτουργικό το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 25
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη μεγάλη 
σημασία πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο 
για την ενεργό συμμετοχή στον αγώνα 
κατά της αλλαγής του κλίματος και 
καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν η ανταλλαγή πληροφοριών 
για τις βέλτιστες πρακτικές και οι 
κατάλληλες εκστρατείες πληροφόρησης, 
σε συντονισμό με τις ευρύτερες 
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τις 
εθνικές αρχές και την ΕΕ.

9. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη μεγάλη 
σημασία πρωτοβουλιών, όπως είναι η 
αναδάσωση, σε τοπικό επίπεδο για την 
ενεργό συμμετοχή στον αγώνα κατά της 
αλλαγής του κλίματος και καταδεικνύει το 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ανταλλαγή πληροφοριών για τις βέλτιστες 
πρακτικές και οι κατάλληλες εκστρατείες 
πληροφόρησης στον τρόπο που οι 
παράκτιες, οι ορεινές, οι νησιωτικές και 
οι πεδινές περιοχές θα πρέπει να 
προσαρμοσθούν στην αλλαγή του 
κλίματος, σε συντονισμό με τις ευρύτερες 
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τις 
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εθνικές αρχές και την ΕΕ.

Or. pl

Τροπολογία 26
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη μεγάλη 
σημασία πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο 
για την ενεργό συμμετοχή στον αγώνα 
κατά της αλλαγής του κλίματος και 
καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν η ανταλλαγή πληροφοριών 
για τις βέλτιστες πρακτικές και οι 
κατάλληλες εκστρατείες πληροφόρησης, 
σε συντονισμό με τις ευρύτερες 
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τις 
εθνικές αρχές και την ΕΕ.

9. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη μεγάλη 
σημασία πρωτοβουλιών σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο για την ενεργό 
συμμετοχή στον αγώνα κατά της αλλαγής 
του κλίματος καταδεικνύει το σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν η ανταλλαγή 
πληροφοριών για τις βέλτιστες πρακτικές 
και οι κατάλληλες εκστρατείες 
πληροφόρησης, σε συντονισμό με τις 
ευρύτερες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται 
από τις εθνικές αρχές και την ΕΕ· 
παράλληλα επισημαίνει ότι οι 
απομακρυσμένες περιφέρειες μπορούν να 
διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο μέσα από την 
αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας η 
οποία συμβάλλει στη μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση μέσω της μείωσης 
των απωλειών του δικτύου και της 
καλύτερης διαχείρισης της ζήτησης·

Or. el

Τροπολογία 27
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη μεγάλη 9. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη μεγάλη 
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σημασία πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο 
για την ενεργό συμμετοχή στον αγώνα 
κατά της αλλαγής του κλίματος και 
καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν η ανταλλαγή πληροφοριών 
για τις βέλτιστες πρακτικές και οι 
κατάλληλες εκστρατείες πληροφόρησης, 
σε συντονισμό με τις ευρύτερες 
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τις 
εθνικές αρχές και την ΕΕ.

σημασία πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο 
για την ενεργό συμμετοχή στον αγώνα 
κατά της αλλαγής του κλίματος και 
καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν η ανταλλαγή πληροφοριών 
για τις βέλτιστες πρακτικές και οι 
κατάλληλες εκστρατείες πληροφόρησης, 
σε συντονισμό με τις ευρύτερες 
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τις 
εθνικές αρχές και την ΕΕ, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 
νομοθεσίας, των στρατηγικών και των 
προγραμμάτων της Κοινότητας σε αυτόν 
τον τομέα· 
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Τροπολογία 28
Romana Jordan Cizelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
αναπτυχθεί επαρκής βάση γνώσεων 
σχετικά με την προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος και να δοθεί ώθηση στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών προσαρμογής, θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως 
είναι για παράδειγμα η δημιουργία 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας 
(ΚΓΚ) σχετικά με το μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας  
(EIT)·
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Τροπολογία 29
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει ότι για την επιτυχία της 
εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου 
δράσης για την προσαρμογή, καθοριστικό 
ρόλο θα παίξει η ένταξή του στο πλαίσιο 
μίας παγκόσμιας συνεκτικής και 
φιλόδοξης συμφωνίας με νομικά 
δεσμευτικούς στόχους σχετικά με την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και ότι η ΕΕ οφείλει να αναλάβει 
πρωταγωνιστικό ρόλο προς την 
κατεύθυνση αυτή.
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