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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. επισηµαίνει ότι η ΕΕ βρίσκεται στον 

σωστό δρόµο για να µειώσει τις εκποµπές 

της αρκετά πέρα από τον τρέχοντα στόχο 

του 20%, και τονίζει ότι απαιτείται επίσης 
πιο φιλόδοξη στάση προκειµένου να 
προκληθεί έλλειψη στην αγορά εκποµπών 
άνθρακα· υπενθυµίζει ότι είναι προς το 
συµφέρον της ΕΕ να εγκρίνει ένα στόχο 
κλιµατικής προστασίας 30% έως το 2020, 

δηµιουργώντας έτσι βιώσιµη µεγέθυνση 

και επί πλέον θέσεις εργασίας και 

µειώνοντας την εξάρτηση από τις 

εισαγωγές ενέργειας  καλεί την ΕΕ να 
αυξήσει το επίπεδο του στόχου αυτού   

19. επισηµαίνει ότι η ΕΕ βρίσκεται στον 

σωστό δρόµο για να µειώσει τις εκποµπές 

της αρκετά πέρα από τον τρέχοντα στόχο 

του 20%, και επαναλαµβάνει ότι η ΕΕ έχει 
προσφερθεί να ανεβάσει το στόχο 
µείωσης εκποµπών της στο 30% έως το 

2020 εάν άλλες χώρες µε µεγάλο όγκο 
παραγωγής εκποµπών αναλάβουν τη 
δέσµευση να θέσουν αντίστοιχους 
στόχους, δηµιουργώντας έτσι βιώσιµη 
µεγέθυνση και επί πλέον θέσεις εργασίας 

και µειώνοντας την εξάρτηση από τις 

εισαγωγές ενέργειας   
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6. επικροτεί την πρόταση του Ban-Ki 

Moon για µια συνάντηση κορυφής των 

παγκόσµιων ηγετών σχετικά µε την 

κλιµατική αλλαγή τον Σεπτέµβριο 2014 

καθώς και µίας προπαρασκευαστικής 

συνεδρίασης "προ της COP" το 2014 στη 

Βενεζουέλα· τονίζει ότι είναι σηµαντικό η 

εκδήλωση αυτή να προετοιµαστεί 

προσεκτικά και να καταλήξει σε απτά 

αποτελέσµατα και δέσµευση στο 

υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, καθώς και 

δέσµευση της κοινωνίας των πολιτών, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί και να 

διατηρηθεί η απαραίτητη πολιτική ώθηση 

στην προοπτική των διασκέψεων του 2014 

και του 2015· κρίνει απαραίτητο για τη 

σύναψη επιτυχούς συµφωνίας το 2015 να 

αναλάβουν οι χώρες δεσµεύσεις όσον 

αφορά τη µείωση των εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου πριν από την Παγκόσµια 

∆ιάσκεψη των ηγετών του κόσµου· 

υπογραµµίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει το 

παράδειγµα εγκρίνοντας, εγκαίρως για τη 
∆ιάσκεψη, φιλόδοξους στόχους για το 
2030 όσον αφορά τη µείωση των 

εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, την 

ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας· 

6. επικροτεί την πρόταση του Ban-Ki 

Moon για µια συνάντηση κορυφής των 

παγκόσµιων ηγετών σχετικά µε την 

κλιµατική αλλαγή τον Σεπτέµβριο 2014 

καθώς και µίας προπαρασκευαστικής 

συνεδρίασης "προ της COP" το 2014 στη 

Βενεζουέλα· τονίζει ότι είναι σηµαντικό η 

εκδήλωση αυτή να προετοιµαστεί 

προσεκτικά και να καταλήξει σε απτά 

αποτελέσµατα και δέσµευση στο 

υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, καθώς και 

δέσµευση της κοινωνίας των πολιτών, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί και να 

διατηρηθεί η απαραίτητη πολιτική ώθηση 

στην προοπτική των διασκέψεων του 2014 

και του 2015· κρίνει απαραίτητο για τη 

σύναψη επιτυχούς συµφωνίας το 2015 να 

αναλάβουν οι χώρες δεσµεύσεις όσον 

αφορά τη µείωση των εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου πριν από την Παγκόσµια 

∆ιάσκεψη των ηγετών του κόσµου· 

υπογραµµίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει το 

παράδειγµα προτείνοντας, εγκαίρως για τη 
∆ιάσκεψη, φιλόδοξες πολιτικές για το 
2030 όσον αφορά τη µείωση των 

εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, την 

ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας· 
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 13α. υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε τον 
IEA, οι εκποµπές της ΕΕ 
αντιπροσωπεύουν το 11% περίπου των 
παγκόσµιων εκποµπών και το µερίδιό της 
θα είναι ακόµη µικρότερο τις επόµενες 
δεκαετίες· υπογραµµίζει ότι οι 
βιοµηχανικοί φορείς και ο ενεργειακός 
τοµέας θα µπορούσαν να έχουν 
υψηλότερες φιλοδοξίες και να 
αποδεχθούν φιλόδοξες πολιτικές για την 
κλιµατική αλλαγή, εφόσον και άλλες 
παγκόσµιες οικονοµίες δείξουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας µέσα από 
παρόµοιες προσπάθειες· 
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