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Έκθεση A7-0033/2012 

Chris Davies 

Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1a. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το 
συντοµότερο δυνατό και πριν από το 
τέλος του 2012, προτάσεις για την 
επίτευξη εσωτερικής µείωσης αερίων του 
θερµοκηπίου κατά 25% µέχρι το 2020, 
που συνάδουν µε µια οικονοµικά 
αποδοτική πορεία προς το στόχο του 
2050, όπως αυτός παρουσιάζεται στο 
χάρτη πορείας 2050, και να προχωρήσει 
προς ένα συνολικό στόχο 30% για το 
2020, 
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Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 6a. Υπογραµµίζει ότι µολονότι οι στόχοι 
για το κλίµα τους οποίους έχουν 
υποσχεθεί να επιτύχουν οι περισσότερες 
χώρες δεν επαρκούν για την κάλυψη του 
στόχου των 2°C, η ΕΕ κάθε άλλο παρά 
ενεργεί µόνη της ή είναι η πιο φιλόδοξη 
όσον αφορά τους στόχους της· 
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Ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 48 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

48. τονίζει την ανάγκη να διασφαλίσει η 

Επιτροπή ότι η υιοθέτηση του εν λόγω 

στόχου δεν µειώνει τα κίνητρα για 

επενδύσεις σε άλλες µορφές παραγωγής 

ενέργειας µε χαµηλές ανθρακούχες 

εκποµπές· 

48. τονίζει την ανάγκη να διασφαλίσει η 

Επιτροπή ότι η υιοθέτηση του εν λόγω 

στόχου δεν µειώνει τα κίνητρα για 

επενδύσεις σε  µέτρα ενεργειακής 
απόδοσης· 
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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 µέσω ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας· 
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