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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το πρόγραµµα βασίζεται στην αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει», στην αρχή της 

προφύλαξης και την προληπτική δράση, 

καθώς και στην αρχή της επανόρθωσης της 

ρύπανσης στην πηγή. 

2. Το πρόγραµµα βασίζεται στην αρχή της 

προφύλαξης και την προληπτική δράση, 

καθώς και στην αρχή της επανόρθωσης της 

ρύπανσης στην πηγή, θέτοντας πάντα την 
προστασία της φύσης και τις αρχές της 
οικονοµικής δηµοκρατίας υπεράνω των 

νόµων της αγοράς. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 

παγκόσµιες προσπάθειες κατά το µερίδιο 

που της αναλογεί θα χρειαστεί να 

συµβάλουν όλοι οι τοµείς της οικονοµίας 

στη µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συµφωνήσει 

σχετικά µε τα επόµενα στάδια του 

κλιµατικού και ενεργειακού πλαισίου της 

πέραν του 2020, ώστε να προετοιµαστεί 

για τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις µε 

αντικείµενο µια νέα, νοµικά δεσµευτική 

συµφωνία, αλλά και να παράσχει στα 

κράτη µέλη και στη βιοµηχανία ένα σαφές 

πλαίσιο για τις αναγκαίες µεσοπρόθεσµες 

επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 

πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 

πολιτικής για την επίτευξη των µειώσεων 

που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 

τη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών, για τη 

µετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 

για την ενέργεια µε ορίζοντα το 2050 και η 

Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές πρέπει να 

υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 

άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 

µέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 

θέσουν σε εφαρµογή µακροπρόθεσµες, 

οικονοµικά συµφέρουσες στρατηγικές 
ανάπτυξης µε χαµηλά επίπεδα 

ανθρακούχων εκποµπών για την επίτευξη 

31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις 

παγκόσµιες προσπάθειες κατά το µερίδιο 

που της αναλογεί θα χρειαστεί να 

συµβάλουν όλοι οι τοµείς της οικονοµίας 

στη µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συµφωνήσει 

σχετικά µε τα επόµενα στάδια του 

κλιµατικού και ενεργειακού πλαισίου της 

πέραν του 2020, ώστε να προετοιµαστεί 

για τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις µε 

αντικείµενο µια νέα, νοµικά δεσµευτική 

συµφωνία, αλλά και να παράσχει στα 

κράτη µέλη και στη βιοµηχανία ένα σαφές 

πλαίσιο για τις αναγκαίες µεσοπρόθεσµες 

επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ 

πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης 

πολιτικής για την επίτευξη των µειώσεων 

που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για 

τη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών, για τη 

µετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας 

για την ενέργεια µε ορίζοντα το 2050 και η 

Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές πρέπει να 

υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια 

άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη 

µέλη πρέπει να καταστρώσουν και να 

θέσουν σε εφαρµογή µακροπρόθεσµες, 

οικονοµικά βιώσιµες στρατηγικές 
ανάπτυξης µε χαµηλά επίπεδα 

ανθρακούχων εκποµπών για την επίτευξη 
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του στόχου της ΕΕ να µειώσει τις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 80 

έως 95% µέχρι τα µέσα του αιώνα, σε 

σύγκριση µε το 1990, στο πλαίσιο της 

παγκόσµιας προσπάθειας για τη 

συγκράτηση της αύξησης της µέσης 

θερµοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 

από 2 C. Το σύστηµα εµπορίας εκποµπών 
της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της κλιµατικής 
πολιτικής της ΕΕ µετά το 2020. 

του στόχου της ΕΕ να µειώσει τις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 80 

έως 95% µέχρι τα µέσα του αιώνα, σε 

σύγκριση µε το 1990, στο πλαίσιο της 

παγκόσµιας προσπάθειας για τη 

συγκράτηση της αύξησης της µέσης 

θερµοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο 

από 2 C. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

37. Υπάρχουν επίσης σηµαντικές 
δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης 
αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται 

καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν 
νέες αγορές, να δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 

τις εισαγωγές πρώτων υλών, µε 

ταυτόχρονη µείωση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 

2,7 δισεκατοµµύρια τόνοι αποβλήτων, από 

τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 

απόβλητα. Κατά µέσον όρο, µόνο το 40% 

των στερεών αποβλήτων 

επαναχρησιµοποιείται ή ανακυκλώνεται. 

Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σε 

ορισµένα κράτη µέλη ανακυκλώνεται 

πάνω από το 70% των αποβλήτων, 

αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιούνται ως ένας 
από τους βασικούς πόρους της ΕΕ. 

Ταυτόχρονα, πολλά κράτη µέλη 

διοχετεύουν πάνω από το 75% των 

αστικών αποβλήτων τους σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής. 

37. Πλήρη ανάπτυξη και βελτίωση της 
δηµόσιας διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ 

ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση των 

πόρων, να δηµιουργηθούν νέες θέσεις 

εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από 

τις εισαγωγές πρώτων υλών, µε 

ταυτόχρονη µείωση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 

2,7 δισεκατοµµύρια τόνοι αποβλήτων, από 

τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα 

απόβλητα. Κατά µέσον όρο, µόνο το 40% 

των στερεών αποβλήτων 

επαναχρησιµοποιείται ή ανακυκλώνεται. 

Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σε 

ορισµένα κράτη µέλη ανακυκλώνεται 

πάνω από το 70% των αποβλήτων, 

αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιούνται ως 

δευτερεύουσα πηγή πόρων της ΕΕ, για 
την αντικατάσταση ή τη συµπλήρωση 
της πρωτογενούς εξόρυξης. Ταυτόχρονα, 

πολλά κράτη µέλη διοχετεύουν πάνω από 

το 75% των αστικών αποβλήτων τους σε 

χώρους υγειονοµικής ταφής. 

__________________ __________________ 

Για παράδειγµα, η πλήρης εφαρµογή της 

ενωσιακής νοµοθεσίας περί αποβλήτων θα 

είχε ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 72 

Για παράδειγµα, η πλήρης εφαρµογή της 

ενωσιακής νοµοθεσίας περί αποβλήτων θα 

είχε ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 72 
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δισ. ευρώ ετησίως, την αύξηση κατά 42 

δισ. ευρώ του ετήσιου κύκλου εργασιών 

του κλάδου της διαχείρισης και 

ανακύκλωσης αποβλήτων της ΕΕ και τη 

δηµιουργία 400.000 και πλέον θέσεων 

εργασίας έως το 2020. 

δισ. ευρώ ετησίως, την αύξηση κατά 42 

δισ. ευρώ του ετήσιου κύκλου εργασιών 

του κλάδου της διαχείρισης και 

ανακύκλωσης αποβλήτων της ΕΕ και τη 

δηµιουργία 400.000 και πλέον θέσεων 

εργασίας έως το 2020. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

38. Η µετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 

όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 

αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 

την πλήρη εφαρµογή της ενωσιακής 

νοµοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 

την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 

εφαρµογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 

και καλύπτει διάφορους τύπους 

αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 

προσπάθειες προκειµένου να µειωθεί, σε 

απόλυτες τιµές, η κατά κεφαλή παραγωγή 

αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 

ενέργειας στα µη ανακυκλώσιµα υλικά, να 

καταργηθεί σταδιακά η υγειονοµική ταφή, 

να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 

ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 

δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί 

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 

σηµαντικές δυσµενείς επιδράσεις στην 

ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 

συµφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 

Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 

να εφαρµοστούν συστηµατικότερα σε 

ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά µέσα 
που να ευνοούν την πρόληψη, την 

ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση. 

Θα πρέπει να αρθούν τα εµπόδια στα 
οποία προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 

38. Η µετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 

όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 

αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 

την πλήρη εφαρµογή της ενωσιακής 

νοµοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 

την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 

εφαρµογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 

και καλύπτει διάφορους τύπους 

αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 

προσπάθειες προκειµένου να µειωθεί, σε 

απόλυτες τιµές, η κατά κεφαλή παραγωγή 

αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 

ενέργειας στα µη ανακυκλώσιµα υλικά, να 

καταργηθεί σταδιακά η υγειονοµική ταφή, 

να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 

ανακύκλωση και µη τοξικοί κύκλοι υλικών 

και να αναπτυχθούν αγορές δευτερογενών 

πρώτων υλών. Θα χρειαστεί διαχείριση 

των επικίνδυνων αποβλήτων έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι σηµαντικές 

δυσµενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη 

υγεία και στο περιβάλλον, όπως 

συµφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 

Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 

να εφαρµοστούν συστηµατικότερα σε 

ολόκληρη την ΕΕ νοµικά και οικονοµικά 
κίνητρα και άλλα µέτρα που να ευνοούν 
την πρόληψη, την ανακύκλωση και την 

επαναχρησιµοποίηση. Θα πρέπει να 

επανεξεταστούν οι υφιστάµενοι στόχοι 
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ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάµενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 

επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση, 

την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής, προς την κατεύθυνση 

µιας «κυκλικής» οικονοµίας µε κλιµακωτή 

χρήση των πόρων και σχεδόν µηδενικά 

υπολειµµατικά απόβλητα. 

όσον αφορά την πρόληψη, την 

επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση, 

την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής, προς την κατεύθυνση 

µιας «κυκλικής» οικονοµίας µε κλιµακωτή 

χρήση των πόρων και σχεδόν µηδενικά 

υπολειµµατικά απόβλητα. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 

αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 

των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 

επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. 

Μολονότι όλο και περισσότερα τµήµατα 

της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 

λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 

διαθέσιµου νερού της Ευρώπης, 

εκτιµώµενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. µέσω 

των διαρροών στο σύστηµα διανοµής. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα µοντέλα, 

υπάρχουν ακόµη σηµαντικά περιθώρια για 

βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 

νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της 

ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιµατικής 

αλλαγής αναµένεται να αυξήσουν 

σηµαντικά την πίεση που δέχονται οι 

υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 

δεδοµένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να λάβουν µέτρα για να 

εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 

υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 

διαθέσιµων ανανεώσιµων υδατικών 

πόρων. Στα εν λόγω µέτρα συγκαταλέγεται 

η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 

χρήση του νερού µέσω της αξιοποίησης 

µηχανισµών της αγοράς, όπως η 

τιµολόγηση του νερού που αντανακλά την 

πραγµατική του αξία. Η πρόοδος θα 

διευκολυνθεί µε την ταχύτερη επίδειξη και 

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 

αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 

των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 

επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. 

Μολονότι όλο και περισσότερα τµήµατα 

της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 

λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 

διαθέσιµου νερού της Ευρώπης, 

εκτιµώµενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. µέσω 

των διαρροών στο σύστηµα διανοµής. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα µοντέλα, 

υπάρχουν ακόµη σηµαντικά περιθώρια για 

βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 

νερού στην ΕΕ, κυρίως διατηρώντας το 
αγαθό αυτό ως δηµόσια ιδιοκτησία, όσον 
αφορά τη δέσµευση και τη διαχείρισή 
του. Επιπλέον, η άνοδος της ζήτησης και 

οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 

αναµένεται να αυξήσουν σηµαντικά την 

πίεση που δέχονται οι υδατικοί πόροι της 

Ευρώπης. Με τα δεδοµένα αυτά, η Ένωση 

και τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν 

µέτρα για να εξασφαλίσουν, έως το 2020, 

ότι η υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια 

των διαθέσιµων ανανεώσιµων υδατικών 

πόρων. Στα εν λόγω µέτρα συγκαταλέγεται 

η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 

χρήση του νερού µέσω της αξιοποίησης 

µηχανισµών της αγοράς, όπως η 

τιµολόγηση του νερού που αντανακλά την 
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ευρεία εκµετάλλευση καινοτόµων 

τεχνολογιών, συστηµάτων και 

επιχειρηµατικών µοντέλων, µε βάση το 

στρατηγικό σχέδιο εφαρµογής της 

Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για 

το νερό. 

πραγµατική του αξία. Η πρόοδος θα 

διευκολυνθεί µε την επίδειξη και ευρεία 

εκµετάλλευση τεχνολογιών, συστηµάτων 

και µοντέλων διαχείρισης, µε βάση το 
στρατηγικό σχέδιο εφαρµογής της 

Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για 

το νερό.  

  

  

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/189 

Τροπολογία  189 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των 

ορίων του πλανήτη µας» 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα 1 - σηµείο 41 - εδάφιο γ α) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ( γα) Μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στους τοµείς των τροφίµων, 
της στέγασης και της κινητικότητας µε 
παράλληλη µείωση του κόστους για τον 
πληθυσµό, µέσω µέτρων στους τοµείς της 
χωροταξίας, των ποιοτικών και χαµηλού 
κόστους δηµόσιων συγκοινωνιών, του 
περιορισµού των µεταφορών στους 
κύκλους ζωής των προϊόντων, ρυθµίσεων 
και οικονοµικών κινήτρων υπέρ της 
τοπικής παραγωγής τροφίµων και της 
εγγύτητας µεταξύ κατοικίας και χώρου 
εργασίας. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/190 

Τροπολογία  190 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των 

ορίων του πλανήτη µας» 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα 1 - σηµείο 41 - παράγραφος 1 – εδάφιο στ) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 

χρήση του νερού, µε τον καθορισµό 
στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 

ποταµού και την αξιοποίηση µηχανισµών 
της αγοράς, όπως η τιµολόγηση του 
νερού. 

(στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 

χρήση του νερού και έλεγχος των στόχων 

των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης 
απορροής ποταµού, µε την ενίσχυση της 
δηµόσιας διαχείρισης των υδατικών 
πόρων, την αύξηση της ειδικευµένης 
απασχόλησης και την εξασφάλιση στις 
υπηρεσίες κατάλληλων προϋπολογισµών 
και επενδυτικών δυνατοτήτων. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/191 

Τροπολογία  191 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των 

ορίων του πλανήτη µας» 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα 1 - σηµείο 49 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 49 α. εφιστά την προσοχή στις συνέπειες 
της απορρύθµισης και της ελευθέρωσης 
του διεθνούς εµπορίου, που έχουν 
οδηγήσει σε αυξηµένη κατανάλωση 
ενέργειας και σε αυξηµένες ροές αγαθών 
σε πλανητικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να 
αυξάνεται η συγκέντρωση αερίων του 
θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα· θεωρεί 
ότι η προάσπιση και η προώθηση της 
τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης 
ενέργειας µέσω συντοµότερων αλυσίδων 
εφοδιασµού ενισχύει τη 
συµπληρωµατικότητα στο διεθνές 
εµπόριο αντί του ανταγωνισµού µεταξύ 
προϊόντων, παραγωγών και χωρών· 

Or. pt 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0166/192 

Τροπολογία  192 

João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των 

ορίων του πλανήτη µας» 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα 1 - σηµείο 52 – πρώτη παράγραφος – εδάφιο γ) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Οι πολίτες ολόκληρης της ΕΕ 

επωφελούνται από αυστηρά πρότυπα για 

ασφαλές πόσιµο νερό και ασφαλή ύδατα 

κολύµβησης. 

(γ) Όλοι οι πολίτες, σε ολόκληρη την ΕΕ, 
επωφελούνται από αυστηρά πρότυπα για 

ασφαλές πόσιµο νερό και ασφαλή ύδατα 

κολύµβησης, σύµφωνα µε το ψήφισµα 
64/292 που αναγνωρίζει το οικοµενικό 
δικαίωµα σε ύδρευση και σε αποχέτευση.   

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/193 

Τροπολογία  193 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των 

ορίων του πλανήτη µας» 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα 1 - σηµείο 52 – δεύτερη παράγραφος – εδάφιο γ) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Ώθηση στις προσπάθειες εφαρµογής 
της οδηγίας για το πόσιµο νερό, ιδίως για 
τους µικρούς προµηθευτές πόσιµου 
νερού, καθώς και της οδηγίας για τα 
ύδατα κολύµβησης. 

(γ) Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων 
για τον καθολικό εφοδιασµό σε νερό και 
αποχέτευση και ώθηση στις προσπάθειες 

τήρησης των προγραµµάτων ανάκτησης, 
παρακολούθησης και ελέγχου της 
προέλευσης του ύδατος που προορίζεται 
για ανθρώπινη κατανάλωση και της 
εφαρµογής της οδηγίας για τα ύδατα 
κολύµβησης. 

Or. pt 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0166/194 

Τροπολογία  194 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των 

ορίων του πλανήτη µας» 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα 1 - σηµείο 73 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

73. Η προσέλκυση επενδύσεων σε 

ορισµένους τοµείς είναι σήµερα δύσκολη, 

λόγω της απουσίας µηνυµάτων για τις 

τιµές από την αγορά ή της στρέβλωσης 

των µηνυµάτων για τις τιµές, η οποία 

οφείλεται στην αδυναµία ορθής εκτίµησης 

του περιβαλλοντικού κόστους ή στις 

δηµόσιες επιδοτήσεις επιβλαβών για το 

περιβάλλον δραστηριοτήτων. 

73. Η εκτέλεση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών απαιτεί δηµόσιο 
προϋπολογισµό και αύξηση των θέσεων 
απασχόλησης µε τις δέουσες 
επαγγελµατικές σταδιοδροµίες στην 
εθνική, περιφερειακή και τοπική δηµόσια 
διοίκηση, κάτι που κατέστη ανέφικτο εξ 
αιτίας των πολιτικών «λιτότητας» και 
περικοπής των δηµόσιων δαπανών που 
έχουν επιβληθεί σε ορισµένα κράτη µέλη· 
η ΕΕ, για να τηρήσει τους 
περιβαλλοντικούς στόχους, θα πρέπει να 
αναθεωρήσει τις πολιτικές αυτές. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/195 

Τροπολογία  195 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των 

ορίων του πλανήτη µας» 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα 1 - σηµείο 74 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

74. Η Ένωση και τα κράτη µέλη θα πρέπει 

να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες 

συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την 
επαρκή αντιµετώπιση του 
περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους και 
τη διαβίβαση των κατάλληλων σηµάτων 
αγοράς στον ιδιωτικό τοµέα, 
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν 
δυσµενείς κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτό 
συνεπάγεται τη συστηµατικότερη 
εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», µέσω της σταδιακής 
κατάργησης των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και της 
µετατόπισης της φορολογίας από την 
εργασία στη ρύπανση. ∆εδοµένου ότι οι 

φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 

περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το 
µίσθωµα και τα κέρδη που συνδέονται µε 
την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση 
τους. Η δηµόσια παρέµβαση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι αυτά τα µισθώµατα 
δεν είναι υπερβολικά και ότι λαµβάνεται 
υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει 
σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων 
αυτών και θα συµβάλει στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς και στη 
δηµιουργία δηµοσίων εσόδων. Οι 

περιβαλλοντικές και κλιµατικές 

προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 

74. Η Ένωση και τα κράτη µέλη θα πρέπει 

να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες 

συνθήκες ώστε η αξία της φύσης και της 
κοινότητας να αρθούν υπεράνω της 
ιδιωτικής συσσώρευσης κεφαλαίου, ως 
θεµατοφύλακας της ισότητας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, τοποθετώντας 
τις αρχές της οικονοµικής δηµοκρατίας 
υπεράνω των νόµων της αγοράς, αλλά 
και να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες ώστε να ληφθούν δεόντως 
υπόψη οι παράγοντες του 
περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους και 
ο ιδιωτικός τοµέας να λάβει τα 
κατάλληλα σήµατα αγοράς, µε την 
δέουσα προσοχή σε τυχόν δυσµενείς 
κοινωνικές επιπτώσεις. ∆εδοµένου ότι οι 

φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 

περισσότερο, έχει ολοένα και µεγαλύτερη 
σηµασία να είναι ιδιοκτησίας του 
δηµοσίου ή να περιέρχονται σταδιακώς 
στο δηµόσιο ώστε να εξασφαλίζεται η 
καθολική και µε σεβασµό στο περιβάλλον 
πρόσβαση σε αυτούς, κάτι που  
χαρακτηρίζει την ποιοτική δηµόσια 
υπηρεσία. Η δηµόσια παρέµβαση θα 
εξασφαλίζει ότι τα κέρδη από την παροχή 
των υπηρεσιών αυτών δεν θα είναι 
υπερβολικά και ότι θα εξασφαλίζεται η 
αποδοτικότερη και η προσπελάσιµη σε 
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του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, εφόσον είναι 
συναφείς µε τις προοπτικές αειφόρου 
οικονοµικής µεγέθυνσης των επιµέρους 

κρατών µελών στα οποία απευθύνονται 

ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα 

αγορακεντρικά µέσα, όπως οι ενισχύσεις 
για οικοσυστηµικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να χρησιµοποιηθούν ευρύτερα σε 

ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειµένου 

να παρέχουν κίνητρα για τη συµµετοχή του 

ιδιωτικού τοµέα και την αειφόρο 
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου  
 

όλους χρήση των πόρων αυτών. Οι 

περιβαλλοντικές και κλιµατικές 

προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο 

της απαραίτητης βιώσιµης οικονοµικής 

µεγέθυνσης των επιµέρους κρατών µελών 

στα οποία απευθύνονται ειδικές κατά χώρα 

συστάσεις. Πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

ευρύτερα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο   

άλλα µέσα ρύθµισης της αγοράς, 
προκειµένου να παρέχουν κίνητρα για τη 

συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα και για 
την αειφόρο διαχείριση των φυσικών 
πόρων. 
 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/196 

Τροπολογία  196 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των 

ορίων του πλανήτη µας» 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα 1 - σηµείο 75 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

75. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί ο 

ιδιωτικός τοµέας να εκµεταλλευθεί τις 

ευκαιρίες που προσφέρει το νέο 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο της ΕΕ για αύξηση 

της συµµετοχής του στις προσπάθειες 

επίτευξης περιβαλλοντικών και κλιµατικών 

στόχων, ιδίως σε σχέση µε δραστηριότητες 

οικοκαινοτοµίας και µε την αφοµοίωση 

νέων τεχνολογιών, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στις ΜΜΕ. Θα πρέπει να προωθηθούν οι 
κοινές πρωτοβουλίες δηµόσιου-ιδιωτικού 
τοµέα για την οικοκαινοτοµία, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συµπράξεων 
Καινοτοµίας, όπως η Σύµπραξη 
Καινοτοµίας για το νερό. Με το νέο 
πλαίσιο καινοτόµων χρηµατοδοτικών 
µέσων, προβλέπεται να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση του ιδιωτικού τοµέα σε 
χρηµατοδότηση για επενδύσεις στον 
τοµέα του περιβάλλοντος, κυρίως για τη 
βιοποικιλότητα και την κλιµατική 
αλλαγή. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 

περισσότερο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

να κοινοποιούν περιβαλλοντικές 

πληροφορίες στο πλαίσιο της οικείας 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

πέραν του βαθµού που επιβάλλει η 

υφιστάµενη νοµοθεσία της ΕΕ. 

75. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί ο 

ιδιωτικός τοµέας να εκµεταλλευθεί τις 

ευκαιρίες που προσφέρει το νέο 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο της ΕΕ για αύξηση 

της συµµετοχής του στις προσπάθειες 

επίτευξης περιβαλλοντικών και κλιµατικών 

στόχων, ιδίως σε σχέση µε δραστηριότητες 

οικοκαινοτοµίας και µε την αφοµοίωση 

νέων τεχνολογιών, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στις ΜΜΕ. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 

περισσότερο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

να κοινοποιούν περιβαλλοντικές 

πληροφορίες στο πλαίσιο της οικείας 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

πέραν του βαθµού που επιβάλλει η 

υφιστάµενη νοµοθεσία της ΕΕ. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/197 

Τροπολογία  197 

João Ferreira, Jacky Hénin 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0166/2013 

Gaston Franco 

Γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των 

ορίων του πλανήτη µας» 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Πρόταση απόφασης 

Παράρτηµα 1 - σηµείο 82 - παράγραφος 1 - εδάφιο α) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) Σταδιακή κατάργηση των 
επιδοτήσεων που βλάπτουν το 
περιβάλλον, αύξηση της χρήσης 
αγορακεντρικών µέσων, στα οποία 
συγκαταλέγονται η φορολογία, η 
τιµολόγηση και η επιβολή τελών, και 
επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, λαµβανοµένων 
δεόντως υπόψη των ενδεχόµενων 
δυσµενών κοινωνικών επιπτώσεων. 

διαγράφεται 
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