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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 38 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

38. τονίζει την ανάγκη για ενηµέρωση του 

σχεδίου δράσης για την ενεργειακή 

απόδοση µε δεσµευτικούς στόχους που 
περιλαµβάνουν µια πλήρη σειρά 
αυθεντικών, ποσοτικοποιηµένων µέτρων 

στην αλυσίδα ενεργειακού εφοδιασµού· 

38. τονίζει την ανάγκη για ενηµέρωση του 

σχεδίου δράσης για την ενεργειακή 

απόδοση µε δεσµευτικούς στόχους ή µια 
πλήρη σειρά αυθεντικών, 

ποσοτικοποιηµένων µέτρων στην αλυσίδα 

ενεργειακού εφοδιασµού· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

45. συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να 

θεσπίσει συντελεστές έµµεσης αλλαγής 
της χρήσης γης, ώστε να λαµβάνονται 

υπόψη οι εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου που οφείλονται σε αλλαγές 

της χρήσης της γης εξαιτίας της 
παραγωγής βιοκαυσίµων· επισηµαίνει ότι 
η αύξηση των ορίων µείωσης των αερίων 
θερµοκηπίου για βιοκαύσιµα δεν 
αντιµετωπίζει τους κινδύνους από την 
έµµεση αλλαγή της χρήσης της γης· 

45. συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να 

ακολουθήσει µια ευρύτερη προσέγγιση 
στο θέµα της έµµεσης αλλαγής της χρήσης 
γης και να προωθήσει την επαρκή 
προστασία του περιβάλλοντος σε τρίτες 
χώρες που πλήττονται από αλλαγή της 
χρήσης γης, διµερώς και πολυµερώς, 
ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές 

αερίων του θερµοκηπίου που οφείλονται 

σε αλλαγές της χρήσης της γης· τούτο θα 
µπορούσε να επιτευχθεί µέσω της 
εισαγωγής επιπρόσθετων απαιτήσεων 
βιωσιµότητας σε ορισµένες κατηγορίες 
βιοκαυσίµων που εισάγονται από τρίτες 
χώρες· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

75. καλεί την ΕΕ να δεσµευτεί στην πλήρη 

απαλλαγή του τοµέα της ενέργειας από τις 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 

2050· 

75. καλεί την ΕΕ να δεσµευτεί στην πλήρη 

απαλλαγή του τοµέα του ηλεκτρισµού από 
τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα έως 

το 2050· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

98. ζητεί το ποσοστό του 30% των 
άµεσων πληρωµών της ΚΓΠ που είναι 

συνδεδεµένο µε τον περιβαλλοντικό 

προσανατολισµό να χρησιµοποιείται ως 

ευρωπαϊκό σύστηµα παροχής κινήτρων µε 

στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας 

θρεπτικών ουσιών, ενέργειας και άνθρακα, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αύξηση της 

παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα 

στο έδαφος, στη µείωση των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου και στη βελτίωση 

της διαχείρισης θρεπτικών ουσιών, 
καθιστώντας την ευρωπαϊκή γεωργία 
ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστική και πιο 
βιώσιµη· 

98. υποστηρίζει το ποσοστό της ΚΓΠ που 

είναι συνδεδεµένο µε τον περιβαλλοντικό 

προσανατολισµό να χρησιµοποιείται ως 

ευρωπαϊκό σύστηµα παροχής κινήτρων µε 

στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας 

θρεπτικών ουσιών, ενέργειας και κλίµατος 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αύξηση της 

παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα 

στο έδαφος, στην περαιτέρω µείωση των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και 

στη βελτίωση της διαχείρισης θρεπτικών 

ουσιών· οι στόχοι αυτού του συστήµατος 
θα είναι η εξασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροκτηµάτων 
και η µακροπρόθεσµη επισιτιστική 
ασφάλεια µέσω µιας 
αποτελεσµατικότερης διαχείρισης 
περιορισµένων φυσικών πόρων· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

104. ζητεί τη θέσπιση συγκεκριµένων 
στόχων για τη χρήση γης, την αλλαγή της 
χρήσης της γης και τις δασοκοµικές 

δραστηριότητες (LULUCF) στην ΕΕ, 

διασφαλίζοντας τη µονιµότητα και την 

περιβαλλοντική ακεραιότητα της 

συνεισφοράς του τοµέα στη µείωση των 

ανθρακούχων εκποµπών, καθώς επίσης 
την ακριβή παρακολούθηση και 
λογιστική αποτίµηση· 

104. ζητεί τη θέσπιση µιας στρατηγικής 
για τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης 

της γης και τις δασοκοµικές 

δραστηριότητες (LULUCF) στην ΕΕ, 

διασφαλίζοντας τη µονιµότητα και την 

περιβαλλοντική ακεραιότητα της 

συνεισφοράς του τοµέα στη µείωση των 

ανθρακούχων εκποµπών· ενθαρρύνει τα 
κράτη µέλη να αναπτύξουν τις εθνικές 
πολιτικές τους ώστε να πραγµατώσουν το 
δυναµικό µετριασµού των αντίστοιχων 
τοµέων LULUCF τους, λαµβάνοντας 
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, 
δεδοµένου ότι αυτό θα µπορούσε να 
βοηθήσει στην απόκτηση πολύτιµης 
εµπειρίας· υπογραµµίζει την ανάγκη 
επενδύσεων στην επιστηµονική έρευνα 
σχετικά µε τη δυναµικότητα 
αποθήκευσης και τις εκποµπές από 
δραστηριότητες LULUCF· 
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