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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

7. επισηµαίνει τη δέσµευση για ετήσια 

χρηµατοδότηση ύψους 100 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων έως το 2020 

από τις αναπτυγµένες χώρες και 30 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες κατά το διάστηµα 

των προσεχών τριών ετών (2010-2012), για 

τη στήριξη του αγώνα κατά της αλλαγής 

του κλίµατος και τη θέσπιση ενός 

πράσινου ταµείου για το κλίµα, το οποίο 

θα αποσκοπεί στην υποστήριξη 

προγραµµάτων που υλοποιούνται στις 

αναπτυσσόµενες χώρες και σχετίζονται µε 

την αποψίλωση και την υποβάθµιση των 

δασών· 

7. επισηµαίνει τη δέσµευση για ετήσια 

χρηµατοδότηση ύψους 100 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων έως το 2020 

από τις αναπτυγµένες χώρες και 30 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες κατά το διάστηµα 

των προσεχών τριών ετών (2010-2012), για 

τη στήριξη του αγώνα κατά της αλλαγής 

του κλίµατος και τη θέσπιση ενός 

πράσινου ταµείου για το κλίµα, το οποίο 

θα αποσκοπεί στην υποστήριξη 

προγραµµάτων που υλοποιούνται στις 

αναπτυσσόµενες χώρες και σχετίζονται µε 

την αποψίλωση και την υποβάθµιση των 

δασών· εκφράζει, ωστόσο, την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
δέσµευση αυτή υπολείπεται της 
εκτίµησης της Επιτροπής ότι θα 
συγκεντρώνονταν  100 δισεκατοµµύρια 
ευρώ έως το 2020·  
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Παράγραφος 9 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. τονίζει ότι η επικείµενη επανεξέταση 

του προϋπολογισµού της ΕΕ πρέπει να 

επικεντρωθεί στη διάθεση επαρκών πόρων 

για µέτρα προστασίας από την κλιµατική 

αλλαγή και προσαρµογής σε αυτήν, τόσο 

εντός της ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόµενες 

χώρες· επισηµαίνει επίσης ότι η 

επανεξέταση θα πρέπει να αναφέρεται 

στην ανάπτυξη νέων και καινοτόµων 

χρηµατοδοτικών µηχανισµών για τη 

στήριξη της διεθνούς δράσης για το κλίµα· 

9. τονίζει ότι η επικείµενη επανεξέταση 

του προϋπολογισµού της ΕΕ πρέπει να 

επικεντρωθεί στη διάθεση επαρκών πόρων 

για µέτρα προστασίας από την κλιµατική 

αλλαγή και προσαρµογής σε αυτήν, τόσο 

εντός της ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόµενες 

χώρες· επισηµαίνει επίσης ότι η 

επανεξέταση θα πρέπει να αναφέρεται 

στην ανάπτυξη νέων και καινοτόµων 

χρηµατοδοτικών µηχανισµών για τη 

στήριξη της διεθνούς δράσης για το κλίµα, 
όπως ενός φόρου επί των οικονοµικών 
συναλλαγών· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι η καθυστέρηση της σύναψης 

διεθνούς συµφωνίας δεν αποτελεί 

δικαιολογία για την αναβολή της 

εφαρµογής περαιτέρω πολιτικών της ΕΕ 

για την επίτευξη των επιπέδων µείωσης 

που, δεδοµένων των πορισµάτων 

επιστηµονικών ερευνών, έχει αποδειχθεί 

ότι είναι αναγκαία· επαναλαµβάνει την 

υποχρέωσή µας, η οποία είναι ήδη νοµικώς 

δεσµευτική, να µειώσουµε τις εκποµπές 

µας κατά 20% έως το 2020 και τη βούλησή 

µας να προχωρήσουµε σε µείωση κατά 

30%· σηµειώνει επίσης ότι µε την ανάληψη 

πρωτοβουλιών εντός της ΕΕ για την 

προώθηση και την ενθάρρυνση της 

πράσινης οικονοµίας, της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασµού και του 

περιορισµού της ενεργειακής εξάρτησης 

θα καθίσταται ολοένα και πιο εύκολη η 

εκπλήρωση δέσµευσης για µείωση κατά 

30%· 

2. θεωρεί ότι η καθυστέρηση της σύναψης 

διεθνούς συµφωνίας δεν αποτελεί 

δικαιολογία για την αναβολή της 

εφαρµογής περαιτέρω πολιτικών της ΕΕ 

για την επίτευξη των επιπέδων µείωσης 

που, δεδοµένων των πορισµάτων 

επιστηµονικών ερευνών, έχει αποδειχθεί 

ότι είναι αναγκαία· επαναλαµβάνει την 

υποχρέωσή µας, η οποία είναι ήδη νοµικώς 

δεσµευτική, να µειώσουµε τις εκποµπές 

µας κατά 20% έως το 2020 και τη βούλησή 

µας να προχωρήσουµε σε µείωση κατά 

30%, την οποία η ΕΕ επιβεβαιώσε στον 
ΟΗΕ στις 27 Ιανουαρίου 2010, κατά τους 
όρους της συµφωνίας της Κοπεγχάγης· 
καλεί την ΕΕ να διατηρήσει τους 
φιλόδοξους στόχους της όσον αφορά την 
προστασία του κλίµατος και να εξετάσει 
τη δυνατότητα ανάληψης µονοµερών 
δεσµεύσεων για µείωση των εκποµπών 
έως το 2020 κατά ποσοστό που να φτάνει 
στο ανώτερο άκρο του φάσµατος 25-40%· 
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σηµειώνει επίσης ότι µε την ανάληψη 

πρωτοβουλιών εντός της ΕΕ για την 

προώθηση και την ενθάρρυνση της 

πράσινης οικονοµίας, της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασµού και του 

περιορισµού της ενεργειακής εξάρτησης 

θα καθίσταται ολοένα και πιο εύκολη η 

εκπλήρωση δέσµευσης για µείωση κατά 

30%· 
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Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5a. καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της 
να επιβάλουν την αρχή της «κλιµατικής 
δικαιοσύνης» στο πλαίσιο της 
µακροπρόθεσµης προοπτικής για µετά το 
2050· υποστηρίζει, για τον λόγο αυτό, την 
πρόβλεψη ρήτρας σχετικής µε τη 
δικαιοσύνη στις µελλοντικές διεθνείς 
διαπραγµατεύσεις για το κλίµα· 
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Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9a. καλεί την ΕΕ να προτείνει τη θέσπιση 
φόρου 0,01% επί των οικονοµικών 
συναλλαγών, ο οποίος θα µπορούσε να 
αποφέρει 20.000 εκατοµµύρια ευρώ 
ετησίως, µε στόχο να υποστηριχθούν οι 
αναπτυσσόµενες χώρες στην 
καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος 
και στην προσαρµογή σε αυτήν· θεωρεί 
ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
για µέτρα που να επιτρέπουν στις 
αναπτυσσόµενες χώρες να παρέχουν 
κίνητρα για την καταπολέµηση της 
αποψίλωσης των δασών και της 
υποβάθµισης των εδαφών, καθώς και της 
απερήµωσης· 

Or. en 

 

 


