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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

9. ηνλίδεη όηη ην Πξσηόθνιιν ηνπ 2015 

πξέπεη λα είλαη λνκηθά δεζκεπηηθό θαη 

θηιόδνμν από ηελ αξρή όηαλ εγθξηζεί ζην 

Παξίζη, θαη ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε 

ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ εθπνκπώλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έσο ην 2050 ή 

ιίγν κεηά, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπκε 

ζε νηθνλνκηθά απνδνηηθή πνξεία όζνλ 

αθνξά ηηο εθπνκπέο, ζπκβαηή κε ηνλ ζηόρν 

ηεο κε ππέξβαζεο ησλ 2 °C, θαη λα 

επηηεπρζεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ε 

θνξύθσζε ησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (GHG)· δεηεί από 

ηελ ΕΕ λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο δηεζλείο 

εηαίξνπο ηεο γηα ηνλ ζθνπό απηό, 

πξνζθέξνληαο παξαδείγκαηα θαιώλ 

πξαθηηθώλ· ππνγξακκίδεη όηη ε ζπκθσλία 

πξέπεη λα παξέρεη έλα πξνβιέςηκν πιαίζην 

ην νπνίν ελζαξξύλεη ηηο επελδύζεηο θαη ηελ 

θιηκαθσηή εθαξκνγή από ηηο επηρεηξήζεηο 

απνηειεζκαηηθώλ κεηώζεσλ ησλ εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηερλνινγηώλ 

πξνζαξκνγήο· 

9. ηνλίδεη όηη ην Πξσηόθνιιν ηνπ 2015 

πξέπεη λα είλαη λνκηθά δεζκεπηηθό θαη 

θηιόδνμν από ηελ αξρή όηαλ εγθξηζεί ζην 

Παξίζη, θαη ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε 

μείυζη ηυν εκπομπών αεπίυν ηος 

θεπμοκηπίος ζηο ανώηαηο άκπο ηηρ 

ηελεςηαίαρ ζύζηαζηρ ηηρ IPCC καηά 40-

70% έυρ ηο 2050 ζε ζσέζη με ηο 2010 και 

ζηην επίηεςξη ζσεδόν μηδενικών 
εθπνκπώλ έυρ ηο ηέλορ ηος αιώνα, 

πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπκε ζε 

νηθνλνκηθά απνδνηηθή πνξεία όζνλ αθνξά 

ηηο εθπνκπέο, ζπκβαηή κε ηνλ ζηόρν ηεο 

«κε ππέξβαζεο ησλ 2°C», θαη λα 

επηηεπρζεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ 

θνξύθσζε ησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ· δεηεί από ηελ ΕΕ 

λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο δηεζλείο εηαίξνπο 

ηεο γηα ηνλ ζθνπό απηό, πξνζθέξνληαο 

παξαδείγκαηα θαιώλ πξαθηηθώλ· 

ππνγξακκίδεη όηη ε ζπκθσλία πξέπεη λα 

παξέρεη έλα πξνβιέςηκν πιαίζην ην νπνίν 

ελζαξξύλεη ηηο επελδύζεηο θαη ηελ 

θιηκαθσηή εθαξκνγή από ηηο επηρεηξήζεηο 

απνηειεζκαηηθώλ κεηώζεσλ ησλ εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηερλνινγηώλ 

πξνζαξκνγήο· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  10α. ςπογπαμμίζει ηη ζημαζία ηος να 

επιηεςσθεί μια αποηελεζμαηική και 

δεζμεςηική παγκόζμια ζςμθυνία καηά ηη 

Διάζκετη ηος Παπιζιού και επιζημαίνει 

όηι η ζςνεσιζόμενη αποςζία μιαρ ηέηοιαρ 

ζςμθυνίαρ θα θέζει πεπαιηέπυ ζε 

κίνδςνο ηην ανηαγυνιζηικόηηηα ηηρ 

οικονομίαρ ηηρ ΕΕ και θα ηην εκθέζει 

ζηον κίνδςνο διαπποήρ άνθπακα· 
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Αιτιολογική σκέψη IA 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΕΕ έρεη 

κέρξη ζηηγκήο δηαδξακαηίζεη εγεηηθό ξόιν 

ζηελ πξνζπάζεηα κεηξηαζκνύ ηεο αύμεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαη πξέπεη 

λα ζπλερίζεη λα θάλεη ην ίδην θαηά ηελ 

πνξεία πξνο κηα λέα δηεζλή ζπκθσλία γηα 

ην θιίκα ζην Παξίζη ζηα ηέιε ηνπ 2015· 

ΙΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΕΕ έρεη 

κέρξη ζηηγκήο δηαδξακαηίζεη εγεηηθό ξόιν 

ζηελ πξνζπάζεηα κεηξηαζκνύ ηεο αύμεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαη θα 

ζπλερίζεη λα θάλεη ην ίδην θαηά ηελ πνξεία 

πξνο κηα λέα δηεζλή ζπκθσλία γηα ην 

θιίκα ζην Παξίζη ζηα ηέιε ηνπ 2015, και 

όηι η θιλοδοξία αςηή θα ππέπει να 

εκπληπυθεί και από ηοςρ άλλοςρ 

μεγάλοςρ παπαγυγούρ αεπίυν· 

Or. en 

 

 


