
 

AM\1007510EL.doc  PE519.360v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

21.10.2013 B7-0482/4 

Τροπολογία  4 

Tadeusz Cymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

∆ιάσκεψη της Βαρσοβίας στην Πολωνία για την κλιµατική αλλαγή (COP 19) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. υπογραµµίζει τη σηµαντική εργασία που 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί από την ad hoc 

Οµάδα για την Πλατφόρµα Ενισχυµένης 

∆ράσης (ΠΕ∆) του Ντέρµπαν για τον 

καθορισµό των αρχών και του 

χρονοδιαγράµµατος που θα εφαρµοστούν 

στη νέα παγκόσµια συµφωνία για τις 

κλιµατικές αλλαγές και του δρόµου που θα 

οδηγήσει στην επίτευξή της µέχρι την COP 

21, το 2015, στο Παρίσι· επισηµαίνει 

περαιτέρω ότι οι εργασίες της οµάδας 

αυτής πρέπει να λάβουν υπόψη τα 

αποτελέσµατα της πέµπτης έκθεσης 

αξιολόγησης της ∆ιακυβερνητικής 

επιτροπής για την κλιµατική αλλαγή 

(IPCC), η οποία αναµένεται να 

ολοκληρωθεί µέχρι το 2014· τονίζει ότι η 
συµφωνία του 2015 πρέπει να 
ανταποκριθεί στον στόχο της µείωσης, 
µέχρι το 2030, των παγκόσµιων 
εκποµπών σε χαµηλότερα επίπεδα έναντι 
των αντίστοιχων επιπέδων του 1990 και 
να αποσκοπεί στη σταδιακή εξάλειψη 
των συνολικών εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα µέχρι το 2050· 

2. υπογραµµίζει τη σηµαντική εργασία που 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί από την ad hoc 

Οµάδα για την Πλατφόρµα Ενισχυµένης 

∆ράσης (ΠΕ∆) του Ντέρµπαν για τον 

καθορισµό των αρχών και του 

χρονοδιαγράµµατος που θα εφαρµοστούν 

στη νέα παγκόσµια συµφωνία για τις 

κλιµατικές αλλαγές και του δρόµου που θα 

οδηγήσει στην επίτευξή της µέχρι την COP 

21, το 2015, στο Παρίσι· επισηµαίνει 

περαιτέρω ότι οι εργασίες της οµάδας 

αυτής πρέπει να λάβουν υπόψη τα 

αποτελέσµατα της πέµπτης έκθεσης 

αξιολόγησης της ∆ιακυβερνητικής 

επιτροπής για την κλιµατική αλλαγή 

(IPCC), η οποία αναµένεται να 

ολοκληρωθεί µέχρι το 2014·  
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Πρόταση ψηφίσµατος B7-0482/2013 
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∆ιάσκεψη της Βαρσοβίας στην Πολωνία για την κλιµατική αλλαγή (COP 19) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

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·  
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. εκτιµά ότι, για να διατηρήσει η ΕΕ τον 
ηγετικό της ρόλο στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών για τη φιλική προς το κλίµα 
οικονοµία του µέλλοντος, θα πρέπει οι 
στόχοι της ΕΕ για τη µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου να 
είναι έως το 2030 τουλάχιστον της 
τάξεως του 50%· 

∆ιαγράφεται 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος B7-0482/2013 
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∆ιάσκεψη της Βαρσοβίας στην Πολωνία για την κλιµατική αλλαγή (COP 19) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

14. χαιρετίζει την απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας, της 

Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της 

Ισλανδίας και της Αυστραλίας να 

συµµετάσχουν σε µία δεύτερη περίοδο 

δεσµεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

από 1ης Ιανουαρίου 2013, ως µεταβατική 

περίοδο εν όψει ενός νέου διεθνούς 

καθεστώτος στο οποίο όλα τα 

συµβαλλόµενα µέρη θα έχουν ενταχθεί 

µέχρι το 2020, και ζητεί την ταχεία 

επικύρωσή του, όπως είχε συµφωνηθεί στη 

Ντόχα· 

14. χαιρετίζει την απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας, της 

Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της 

Ισλανδίας και της Αυστραλίας να 

συµµετάσχουν σε µία δεύτερη περίοδο 

δεσµεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

από 1ης Ιανουαρίου 2013, ως µεταβατική 

περίοδο εν όψει ενός νέου διεθνούς 

καθεστώτος στο οποίο όλα τα 

συµβαλλόµενα µέρη θα έχουν ενταχθεί 

µέχρι το 2020, και ζητεί την ταχεία 

επικύρωσή του, όπως είχε συµφωνηθεί στη 

Ντόχα· επισηµαίνει ότι τα συγκεκριµένα 
συµβαλλόµενα µέρη αντιπροσωπεύουν 
σήµερα λιγότερο από το 14% των 
παγκοσµίων εκποµπών· 

Or. en 
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∆ιάσκεψη της Βαρσοβίας στην Πολωνία για την κλιµατική αλλαγή (COP 19) 

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%·  

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

∆ιάσκεψη της Βαρσοβίας στην Πολωνία για την κλιµατική αλλαγή (COP 19) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 55 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  55α. εκτιµά ότι η µόνη αποτελεσµατική 
απάντηση στην κλιµατική αλλαγή είναι η 
κοινή απάντηση εκ µέρους χωρών από 
όλες τις ηπείρους· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

∆ιάσκεψη της Βαρσοβίας στην Πολωνία για την κλιµατική αλλαγή (COP 19) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 55 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  55β. αναγνωρίζει ότι εφόσον το µερίδιο 
της ΕΕ στις παγκόσµιες εκποµπές είναι 
σήµερα 11% και αναµένεται να κατέβει 
στο 4% µέχρι το 2030, θα πρέπει η ΕΕ να 
επανεξετάσει τη στρατηγική της και να 
ξεκινήσει ανοικτό διάλογο µε τους 
µεγαλύτερους παραγωγούς εκποµπών, 
ένα διάλογο ζωτικής σηµασίας για την 
εξεύρεση µιας παγκόσµιας λύσης· 

Or. en 

 

 


