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Τροπολογία 16
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
A7-0033/2012
Chris Davies
Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI)
Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 20
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

20. αναγνωρίζει ότι το σύστηµα εµπορίας
εκποµπών της ΕΕ (ΣΕΕ) αποτελεί το
βασικό, αν και όχι το µόνο, µέσο µείωσης
των βιοµηχανικών εκποµπών και
προώθησης των επενδύσεων σε
τεχνολογίες χαµηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκποµπών· επισηµαίνει ότι
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του
ΣΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
µέλη να συµπληρώσουν το ΣΕΕ της ΕΕ
µε τεχνολογική και καινοτόµο
προσέγγιση, ώστε να επέλθουν οι
σηµαντικές µειώσεις που απαιτούνται·

20. αναγνωρίζει ότι το σύστηµα εµπορίας
εκποµπών της ΕΕ (ΣΕΕ) αποτελεί, αν και
όχι το µόνο, ένα µέσο µείωσης των
βιοµηχανικών εκποµπών και προώθησης
των επενδύσεων σε τεχνολογίες χαµηλών
επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών·
επισηµαίνει ότι είναι αναγκαία η
περαιτέρω βελτίωση του ΣΕΕ·
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Τροπολογία 17
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
A7-0033/2012
Chris Davies
Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI)
Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 21
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

21. επισηµαίνει ότι οι το σύστηµα
εµπορίας εκποµπών της ΕΕ λειτουργεί ως
έχει σχεδιαστεί, και ότι η χαµηλότερη τιµή
του άνθρακα είναι αποτέλεσµα της
µειωµένης οικονοµικής δραστηριότητας
και του γεγονότος ότι τα διαθέσιµα
δικαιώµατα υπερβαίνουν κατά πολύ τη
ζήτηση· εκφράζει ανησυχία ότι η έλλειψη
κινήτρων για επενδύσεις χαµηλών
επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών και
µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
δηµιουργεί τον κίνδυνο να φέρει την ΕΕ σε
µειονεκτική θέση απέναντι στους
βιοµηχανικούς ανταγωνιστές της·
αναγνωρίζει τις αναφορές σύµφωνα µε
τις οποίες η τιµή του άνθρακα δεν
αναµένεται να αυξηθεί εάν δεν υπάρξει
πολύ µεγαλύτερη ανάπτυξη ή
τροποποίηση του ΣΕΕ·

21. πισηµαίνει ότι η χαµηλότερη τιµή του
άνθρακα είναι αποτέλεσµα της µειωµένης
οικονοµικής δραστηριότητας και του
γεγονότος ότι τα διαθέσιµα δικαιώµατα
υπερβαίνουν κατά πολύ τη ζήτηση·
εκφράζει ανησυχία ότι η έλλειψη κινήτρων
για επενδύσεις χαµηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκποµπών και µεγαλύτερη
ενεργειακή απόδοση δηµιουργεί τον
κίνδυνο να φέρει την ΕΕ σε κοινωνικά και
οικονοµικά µειονεκτική θέση απέναντι
στον υπόλοιπο κόσµο·
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Τροπολογία 18
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marisa Matias
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
A7-0033/2012
Chris Davies
Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI)
Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 24 – στοιχείο ε
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

(ε) ενθάρρυνση της ζήτησης εντός του
πλαισίου του ΣΕΕ, µε προτάσεις για την
επέκτασή του ώστε να συµπεριληφθούν οι
εκποµπές από ορυκτά καύσιµα που
πωλούνται από τους τοµείς
θερµοπαραγωγής και µεταφορών που δεν
εκτίθενται άµεσα σε διεθνή ανταγωνισµό,
καθώς και από τον τοµέα των θαλάσσιων
µεταφορών·

(ε) ενθάρρυνση της ζήτησης εντός του
πλαισίου του ΣΕΕ προτείνοντας
επεκτάσεις για τη συµπερίληψη των
εκποµπών από ορυκτά καύσιµα που
πωλούνται από τους τοµείς
θερµοπαραγωγής και µεταφορών που δεν
εκτίθενται άµεσα σε διεθνή ανταγωνισµό·
ενίσχυση της εφαρµογής της οδηγίας
σχετικά µε τη φορολόγηση της ενέργειας,
µεταξύ άλλων όσον αφορά τον τοµέα των
θαλάσσιων µεταφορών·
Or. en
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Τροπολογία 19
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
A7-0033/2012
Chris Davies
Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI)
Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 24 – στοιχείο ζ
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

(ζ) περαιτέρω βελτίωση της χρήσης
αντισταθµιστικών µηχανισµών, για
παράδειγµα µε περιορισµό της πρόσβασης
σε αντισταθµιστικά οφέλη που ενισχύουν
βιοµηχανικούς ανταγωνιστές στην
Ευρώπη, όπως στον τοµέα των
υδροφθορανθράκων (HFC)·

(ζ) περαιτέρω περιορισµός της πρόσβασης
σε αντισταθµιστικά οφέλη που ενισχύουν
βιοµηχανικούς ανταγωνιστές στην
Ευρώπη, όπως στον τοµέα των
υδροφθορανθράκων (HFC)·
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Τροπολογία 20
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
A7-0033/2012
Chris Davies
Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI)
Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 58
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

58. ζητεί η στήριξη του προϋπολογισµού
να είναι ανάλογη των 50
δισεκατοµµυρίων ευρώ που πρέπει να
αντληθούν από δηµόσιες και ιδιωτικές
πηγές προκειµένου να υλοποιηθεί πλήρως
το σχέδιο ΣΕΤ·

διαγράφεται
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Τροπολογία 21
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
A7-0033/2012
Chris Davies
Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI)
Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 60
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

60. αναγνωρίζει τη σηµασία της
εφαρµογής, όπου είναι εφικτό,
τεχνολογίας δέσµευσης και αποθήκευσης
διοξειδίου του άνθρακα (CCS) για την
επίτευξη των στόχων µείωσης των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε το
ελάχιστο δυνατό κόστος και αναγνωρίζει
το γεγονός ότι διαδικαστικές
καθυστερήσεις και χρηµατοδοτικά
ελλείµµατα, καθώς και η έλλειψη
δέσµευσης εκ µέρους ορισµένων κρατών
µελών είναι πιθανό να εµποδίσουν την
επίτευξη της φιλοδοξίας του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου να υπάρχουν µέχρι και 12
σχέδια επίδειξης CCS σε λειτουργία έως
το 2015· καλεί την Επιτροπή να
δηµοσιεύσει ένα σχέδιο δράσης CCS·
αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία CCS δεν θα
είναι κατάλληλη για όλες τις περιστάσεις,
ακόµα και το 2050, και ότι δεν
αποκλείεται να περιοριστεί σε µεγάλες
εγκαταστάσεις και στην αποφυγή
εκποµπών από βιοµηχανικές διεργασίες·
ζητεί την υποστήριξη πρωτοποριακών
τεχνολογιών σε άλλους τοµείς,
προκειµένου να αυξηθεί η ενεργειακή
αποδοτικότητα και η χαµηλή
κατανάλωση ενέργειας και να
παρασχεθούν λύσεις εκτός του CCS·

διαγράφεται
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Τροπολογία 22
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
A7-0033/2012
Chris Davies
Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI)
Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 61
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

61. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την
ανακατανοµή των κονδυλίων για έργα
CCS που δεν δαπανήθηκαν εκτός του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Οικονοµικής
Ανάκαµψης σε εναλλακτικά έργα
επίδειξης CCS·

διαγράφεται
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Τροπολογία 23
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
A7-0033/2012
Chris Davies
Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI)
Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 72
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

72. υποστηρίζει ότι τα κράτη µέλη πρέπει
να διαθέτουν τα µέγιστα δυνατά µέσα για
την επίτευξη της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων
εκποµπών (συµπεριλαµβανοµένων
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, πυρηνικής
ενέργειας, χρήσης τεχνολογίας δέσµευσης
και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα
και βιώσιµα παραγόµενης βιοµάζας) και
ότι κανένα µέσο δεν πρέπει να αποκλείεται
από το εύρος επιλογών που είναι
διαθέσιµες για την εκπλήρωση των
απαιτήσεων·

72. υποστηρίζει ότι τα κράτη µέλη πρέπει
να διαθέτουν τα µέγιστα δυνατά µέσα για
την επίτευξη της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων
εκποµπών µεταξύ διαφόρων ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και βιώσιµα παραγόµενης
βιοµάζας και ότι κανένα µέσο δεν πρέπει
να αποκλείεται από το εύρος επιλογών που
είναι διαθέσιµες για την εκπλήρωση των
απαιτήσεων·
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Τροπολογία 24
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
A7-0033/2012
Chris Davies
Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI)
Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 77
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

77. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο
τρέχων στόχος του 20% βασίζεται στη
συµβολή της πυρηνικής ενέργειας στο
ενεργειακό µείγµα ορισµένων κρατών
µελών· σηµειώνει ότι οι Παγκόσµιες
Ενεργειακές Προοπτικές του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Ενέργειας (∆ΟΕ) για το 2011
περιλαµβάνουν ένα σενάριο µικρότερης
χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, στο οποίο
η προβλεπόµενη αύξηση των παγκόσµιων
εκποµπών CO2 από τον τοµέα της
ηλεκτροπαραγωγής θα ήταν σηµαντικά
υψηλότερη µεσοπρόθεσµα λόγω της
αυξηµένης χρήσης ορυκτών καυσίµων·
επαναλαµβάνει ότι τι η απόφαση
ορισµένων κρατών µελών να διακόψουν τη
λειτουργία των υφιστάµενων πυρηνικών
αντιδραστήρων τους δεν πρέπει να
χρησιµεύει ως δικαιολογία για λιγότερο
φιλόδοξες κλιµατικές πολιτικές·
επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε τη ∆ΟΕ, η
επίτευξη του στόχου των 2°C θα
απαιτούσε ταχύτερη ανάπτυξη και
αξιοποίηση τεχνολογιών δέσµευσης και
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα
στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής
που λειτουργούν τόσο µε γαιάνθρακα όσο
και µε φυσικό αέριο· παρατηρεί, ωστόσο,
ότι η τεχνολογία δέσµευσης και
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα
βρίσκεται ακόµη σε δοκιµαστικό και

77. σηµειώνει ότι οι Παγκόσµιες
Ενεργειακές Προοπτικές του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Ενέργειας (∆ΟΕ) για το 2011
περιλαµβάνουν ένα σενάριο µικρότερης
χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, στο οποίο
η προβλεπόµενη αύξηση των παγκόσµιων
εκποµπών CO2 από τον τοµέα της
ηλεκτροπαραγωγής θα ήταν σηµαντικά
υψηλότερη µεσοπρόθεσµα λόγω της
αυξηµένης χρήσης ορυκτών καυσίµων·
επαναλαµβάνει ότι τι η απόφαση
ορισµένων κρατών µελών να διακόψουν τη
λειτουργία των υφιστάµενων πυρηνικών
αντιδραστήρων τους δεν πρέπει να
χρησιµεύει ως δικαιολογία για λιγότερο
φιλόδοξες κλιµατικές πολιτικές·
παρατηρεί, ωστόσο, ότι η τεχνολογία
δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου
του άνθρακα βρίσκεται ακόµη σε
δοκιµαστικό και προεµπορικό στάδιο, άρα
θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικά
σενάρια, όπως σενάρια µεγαλύτερης
χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
και ενεργειακής απόδοσης· εποµένως,
ζητεί µεγαλύτερη υποστήριξη για την
ανάπτυξη και εφαρµογή πρωτοπόρων
τεχνολογιών προκειµένου να αυξηθεί η
ενεργειακή απόδοση και να αποσυνδεθεί η
οικονοµική ανάπτυξη από την κατανάλωση
ενέργειας·
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προεµπορικό στάδιο, άρα θα πρέπει να
εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια, όπως
σενάρια µεγαλύτερης χρήσης των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
ενεργειακής απόδοσης· εποµένως, ζητεί
µεγαλύτερη υποστήριξη για την ανάπτυξη
και εφαρµογή πρωτοπόρων τεχνολογιών
προκειµένου να αυξηθεί η ενεργειακή
απόδοση και να αποσυνδεθεί η οικονοµική
ανάπτυξη από την κατανάλωση ενέργειας·
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Τροπολογία 25
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
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Chris Davies
Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050
COM(2011)0112 – 2011/2095(INI)
Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 93
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

93. επικροτεί τις προτεινόµενες νέες
κατευθυντήριες γραµµές για το
∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών και τη
σηµασία που δίνεται στην ανάπτυξη
σιδηροδροµικών αξόνων για επιβάτες και
φορτία· καλεί την Επιτροπή να
παρουσιάσει, το συντοµότερο δυνατόν, µια
στρατηγική για τη χρήση εναλλακτικών
καυσίµων και νέων τεχνολογιών στις
µεταφορές· ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να
θέσουν επειγόντως σε ισχύ τα µέτρα του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και να
βελτιώσουν έτσι την αποδοτικότητα των
λειτουργιών διαχείρισης κυκλοφορίας και
αεροσκαφών·

93. ζητεί να εκπονηθεί εις βάθος ανάλυση
κόστους-οφέλους και στρατηγική
περιβαλλοντική εκτίµηση σε σχέση µε τις
προτεινόµενες νέες κατευθυντήριες
γραµµές για το ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Μεταφορών και τη σηµασία που δίνεται
στην ανάπτυξη σιδηροδροµικών αξόνων
για επιβάτες και φορτία· καλεί την
Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντοµότερο
δυνατόν, µια στρατηγική για τη χρήση
εναλλακτικών καυσίµων και νέων
τεχνολογιών στις µεταφορές· ενθαρρύνει
τα κράτη µέλη να βελτιώσουν επειγόντως
την αποδοτικότητα των λειτουργιών
διαχείρισης κυκλοφορίας και αεροσκαφών·
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Έκθεση
A7-0033/2012
Chris Davies
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Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 117
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

117. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στα
κράτη µέλη να διαθέτουν µέρος των
κεφαλαίων που προκύπτουν από τους
πλειστηριασµούς για την παροχή
πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης
υπέρ της υποστήριξης της καινοτοµίας
µέσω του ευρωπαϊκού στρατηγικού
σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών ή
ισοδύναµων πρωτοβουλιών·

117. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στα
κράτη µέλη να συνεισφέρουν στην παροχή
πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης
υπέρ της υποστήριξης της καινοτοµίας·
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