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Τροπολογία  1 

Chris Davies 

εκ µέρους της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Έκβαση της ∆ιάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίµατος (COP 15) 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 2α. αναγνωρίζει ότι το εκτιµώµενο 
κόστος για να επιτύχει η ΕΕ έως το 2020 
µείωση των εκποµπών κατά 30% σε 
σχέση µε τα επίπεδα του 1990 είναι 
σήµερα χαµηλότερο από το εκτιµώµενο 
κόστος της επίτευξης µείωσης κατά 20% 
όταν ελήφθη η σχετική απόφαση, και, για 
τον λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση ώστε η ΕΕ να 
ανεβάσει τον πήχη των επιδιώξεών της 
και να θέσει µονοµερώς στόχο µείωσης 
των εκποµπών έως το 2020 υψηλότερο 
του 20%· 
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Τροπολογία  2 

Chris Davies 

εκ µέρους της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Έκβαση της ∆ιάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίµατος (COP 15) 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 7α. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αρχίσει 
αµέσως διαπραγµατεύσεις µε τους 
αµερικανούς εταίρους µας, προκειµένου 
να διασφαλιστεί η συµβατότητα της 
αναδυόµενης αγοράς άνθρακα των ΗΠΑ 
µε τη δική µας και να δηµιουργηθεί, µε 
τον τρόπο αυτό, µια διατλαντική αγορά 
άνθρακα ως πρόδροµος ανάλογης 
παγκόσµιας· 
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Τροπολογία  3 

Chris Davies 

εκ µέρους της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Έκβαση της ∆ιάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίµατος (COP 15) 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16α. τονίζει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη 
να επανεξετάσει η IPCC όλα τα 
συµπεράσµατά της, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η αξιολόγησή τους από 
οµοτίµους σύµφωνα µε τις αυστηρότερες 
επιστηµονικές αρχές· προτείνει την 
επίσπευση της εκπόνησης ενδιάµεσης 
έκθεσης που να επικαιροποιεί τα 
συµπεράσµατα· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι 
µελλοντικές εκθέσεις πρέπει να περιέχουν 
ειδική αναφορά στους ισχυρισµούς όσων 
αµφισβητούν την κρατούσα άποψη, 
καθώς και ότι οι ισχυρισµοί αυτοί θα 
πρέπει επίσης να υποβληθούν σε 
αξιολόγηση από οµοτίµους· 
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