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Τροπολογία  9 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

 (COP 15) 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

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 ζητεί να 
προχωρήσουµε σε µείωση κατά 30% 

ακόµα και απουσία διεθνούς συµφωνίας· 
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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Τροπολογία  10 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

 

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 

 2a. καλεί την ΕΕ, προκειµένου να είναι 
συνεπής µε τα επιστηµονικά δεδοµένα 
και να διατηρήσει την αλλαγή του 
κλίµατος στους +2°C, να διευκρινίσει 
τους όρους για τη θέσπιση υψηλότερου 
στόχου µείωσης των εκποµπών, κατά 
40%, έως το 2020· 

Or. en 
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Τροπολογία  11 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 2β. καλεί την ΕΕ να επιτύχει τους 
εγχώριους στόχους µέσω εξοικονόµησης 
ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και ζητεί να επιτευχθεί όσο το 
δυνατόν συντοµότερα συµφωνία επί 
φιλόδοξου και δεσµευτικού στόχου 
εξοικονόµησης ενέργειας· 

Or. en 
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Τροπολογία  12 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 2γ. επιπλέον, καλεί την ΕΕ να απορρίψει 
κατ’ επίφαση λύσεις, όπως είναι η 
πυρηνική ενέργεια και ο αποκαλούµενος 
«καθαρός άνθρακας»· 

Or. en 
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Τροπολογία  13 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

 

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 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. εκφράζει, περαιτέρω, τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η ΕΕ δεν κατάφερε, µε 

ανάληψη συγκεκριµένων δεσµεύσεων σε 

προγενέστερο στάδιο όσον αφορά την 

παροχή διεθνούς δηµόσιας 

χρηµατοδότησης υπέρ των προσπαθειών 

που καταβάλλουν οι αναπτυσσόµενες 

χώρες για το κλίµα, να οικοδοµήσει 

πνεύµα εµπιστοσύνης κατά τις 

διαπραγµατεύσεις, προκειµένου να 

επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στο πλαίσιο 

των ειδικών οµάδων εργασίας· 

4. εκφράζει, περαιτέρω, τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η ΕΕ δεν κατάφερε, µε 

ανάληψη συγκεκριµένων δεσµεύσεων σε 

προγενέστερο στάδιο όσον αφορά την 

παροχή διεθνούς δηµόσιας 

χρηµατοδότησης υπέρ των προσπαθειών 

που καταβάλλουν οι αναπτυσσόµενες 

χώρες για το κλίµα, να οικοδοµήσει 

πνεύµα εµπιστοσύνης κατά τις 

διαπραγµατεύσεις, προκειµένου να 

επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στο πλαίσιο 

των ειδικών οµάδων εργασίας· επιπλέον, 
ζητεί από την ΕΕ να αποσαφηνίσει τη 
θέση της όσον αφορά τη σύνδεση 
δεύτερης περιόδου δέσµευσης στο 
πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο µε 
την ανάληψη παρόµοιων δεσµεύσεων από 
τις ΗΠΑ βάσει άλλης νοµικής πράξης και 
ζητεί οι πλεονάζουσες καταλογισµένες 
ποσοτικές µονάδες και οι κανόνες για τη 
χρήση της γης, την αλλαγή της χρήσης 
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της γης και τη δασοκοµία να µην 
υπονοµεύσουν την περιβαλλοντική της 
ακεραιότητα· 

Or. en 
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Τροπολογία  14 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

 

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. υπογραµµίζει την ιστορική ευθύνη 
των ανεπτυγµένων κρατών όσον αφορά 
τη µη αναστρέψιµη αλλαγή του κλίµατος 
και την ευθύνη τους να παράσχουν 
επαρκή, βιώσιµη και προβλέψιµη 
οικονοµική και τεχνική στήριξη στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, ώστε να 
µπορέσουν να µειώσουν τις εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου που παράγουν, 
να προσαρµοστούν στις συνέπειες της 
αλλαγής του κλίµατος και να µειώσουν 
τις εκποµπές που οφείλονται στην 
αποψίλωση και στην υποβάθµιση των 
δασών, καθώς και να βελτιώσουν την 
οικοδόµηση ικανοτήτων, προκειµένου να 
συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις που 
θα προβλέπει η µελλοντική διεθνής 
συµφωνία για την αλλαγή του κλίµατος· 
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Τροπολογία  15 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 
7β. τονίζει ότι οι πόροι της απαιτούµενης 
προβλεπόµενης οικονοµικής ενίσχυσης 
στο πλαίσιο της UNFCCC για τον 
µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος και 
την προσαρµογή σε αυτήν πρέπει να είναι 
πρόσθετοι, συµπληρωµατικοί της 
Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) 
και ανεξάρτητοι από τις ετήσιες 
διαδικασίες προϋπολογισµού των κρατών 
µελών· υπενθυµίζει τις ήδη υφιστάµενες 
δεσµεύσεις για αύξηση στο 0,7 %, µέχρι 
το 2015, του ποσοστού του ΑΕγχΠ που 
διατίθεται ως ΕΑΒ· 

Or. en 



 

AM\804349EL.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Τροπ.16 

Τροπολογία  16 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

 

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 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 7γ. αναγνωρίζει ότι για τις προσπάθειες 
των αναπτυσσόµενων χωρών όσον αφορά 
το κλίµα θα χρειαστεί ετήσια διεθνής 
δηµόσια χρηµατοδότηση ύψους περίπου 
120 δισεκατοµµυρίων ευρώ· σηµειώνει 
ότι, για να αποφευχθεί η διπλή µέτρηση, η 
αγορά άνθρακα δεν µπορεί να θεωρεί ότι 
παρέχει τέτοιου είδους στήριξη· θεωρεί 
ότι µέσα όπως ο φόρος επί των 
οικονοµικών συναλλαγών ή µηχανισµοί 
για την αντιµετώπιση των εκποµπών από 
τις διεθνείς θαλάσσιες και εναέριες 
µεταφορές, θα µπορούσα να αποφέρουν 
σηµαντικούς πόρους για τη διεθνή 
χρηµατοδότηση της δράσης για το κλίµα 
στις αναπτυσσόµενες χώρες· 

Or. en 
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Τροπολογία  17 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout and Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 8α. υπενθυµίζει ότι η συλλογική 
συνεισφορά της ΕΕ στις προσπάθειες 
µετριασµού και στις ανάγκες 
προσαρµογής των αναπτυσσοµένων 
χωρών δεν θα πρέπει να είναι χαµηλότερη 
από 30 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2020, 
ποσό που µπορεί να αυξηθεί καθώς 
αποκτώνται νέες γνώσεις όσον αφορά τη 
σοβαρότητα και το κόστος της αλλαγής 
του κλίµατος· 

Or. en 
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Τροπολογία  18 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout and Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 19 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στη 

διαδικασία µεταρρύθµισης του ΟΗΕ και 

επισηµαίνει ότι η έκβαση της ∆ιάσκεψης 

της Κοπεγχάγης για το κλίµα αποτελεί 

άλλο ένα παράδειγµα που επιβεβαιώνει την 

επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης των 

µεθόδων εργασίας εντός του ΟΗΕ· 

19. επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στη 

διαδικασία µεταρρύθµισης του ΟΗΕ και 

επισηµαίνει ότι η έκβαση της ∆ιάσκεψης 

της Κοπεγχάγης για το κλίµα αποτελεί 

άλλο ένα παράδειγµα που επιβεβαιώνει την 

επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης των 

µεθόδων εργασίας εντός του ΟΗΕ· 
παραµένει, επιπλέον, προσηλωµένο στις 
διαπραγµατεύσεις για το κλίµα στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ, ως του µόνου 
οργανισµού που νοµιµοποιείται να 
αντιµετωπίσει ένα ζήτηµα τόσο 
θεµελιώδους σηµασίας για ολόκληρη την 
παγκόσµια κοινότητα· θεωρεί, ωστόσο, 
ότι χρειάζεται να εξεταστεί 
κατεπειγόντως και σε βάθος µε ποιους 
τρόπους είναι δυνατόν να καταστεί 
αποτελεσµατικότερη η διαδικασία· 
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