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Τροπολογία  22 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΣΤa. σηµειώνει ότι έως την προθεσµία 
της 31ης Ιανουαρίου 2010 µόνον 28 
κράτη εκτός της ΕΕ είχαν υποβάλει στον 
ΟΗΕ στόχους για τις εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου για µετά το 2020, 
καθώς και ότι ορισµένα κράτη υπέβαλαν 
µόνο στόχους απόδοσης που δεν θα 
οδηγήσουν σε καµία µείωση· 
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Τροπολογία  23 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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 

 

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 της ήδη νοµικώς 
δεσµευτικής υποχρέωσης να µειώσουµε 
τις εκποµπές µας κατά 20% έως το 2020· 
επαναλαµβάνει 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%· 
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Τροπολογία  24 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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. αναγνωρίζει, περαιτέρω, 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· 
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Τροπολογία  25 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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 5 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. υπογραµµίζει την ανάγκη να 

δηµιουργηθεί µια νέα «διπλωµατία για το 

κλίµα»· καλεί συνεπώς την Ύπατη 

Εκπρόσωπο της ΕΕ και την αρµόδια σε 

θέµατα δράσης για το κλίµα Επίτροπο να 

ηγηθούν της στρατηγικής αυτής, ιδίως µαζί 

µε τις πιο προοδευτικές αναπτυσσόµενες 

χώρες· παροτρύνει την ΕΕ να συµφωνήσει 

σε έναν «Οδικό Χάρτη για το Μεξικό», ο 

οποίος θα περιλαµβάνει το διάλογο για τις 

κλιµατικές πολιτικές στο πλαίσιο κάθε 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης και 

διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας 

συνεργασίας, µε σκοπό τη διαµόρφωση 

συνεκτικότερης εξωτερικής στρατηγικής 

για την προστασία του κλίµατος· καλεί την 

ΕΕ και τα κράτη µέλη της να 

δηµιουργήσουν µια «Συµµαχία Ευθύνης», 

ανοικτή σε όλα τα κράτη που θεωρούν την 

αλλαγή του κλίµατος µέγιστη απειλή για 

την ανθρωπότητα και είναι πρόθυµα να 

δράσουν για να ανακόψουν την 

5. υπογραµµίζει την ανάγκη να 

δηµιουργηθεί µια νέα «διπλωµατία για το 

κλίµα»· καλεί συνεπώς την Ύπατη 

Εκπρόσωπο της ΕΕ και την αρµόδια σε 

θέµατα δράσης για το κλίµα Επίτροπο να 

ηγηθούν της στρατηγικής αυτής, ιδίως µαζί 

µε τις πιο προοδευτικές αναπτυσσόµενες 

χώρες και αναδυόµενες οικονοµίες· 
παροτρύνει την ΕΕ να συµφωνήσει σε έναν 

«Οδικό Χάρτη για το Μεξικό», ο οποίος θα 

περιλαµβάνει το διάλογο για τις κλιµατικές 

πολιτικές στο πλαίσιο κάθε στρατηγικής 

εταιρικής σχέσης και διµερούς ή 

πολυµερούς συµφωνίας συνεργασίας, µε 

σκοπό τη διαµόρφωση συνεκτικότερης 

εξωτερικής στρατηγικής για την προστασία 

του κλίµατος· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 

µέλη της να δηµιουργήσουν µια 

«Συµµαχία Ευθύνης», ανοικτή σε όλα τα 

κράτη που θεωρούν την αλλαγή του 

κλίµατος µέγιστη απειλή για την 

ανθρωπότητα και είναι πρόθυµα να 
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υπερθέρµανση του πλανήτη· δράσουν για να ανακόψουν την 

υπερθέρµανση του πλανήτη· 
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Τροπολογία  26 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

on the Έκβαση της ∆ιάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίµατος 

(COP 15) 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. θεωρεί ότι φόρουµ όπως η Οµάδα G20 
ή το Φόρουµ των Μεγάλων Οικονοµιών, 

στα οποία εκπροσωπούνται οι χώρες που 

παράγουν τις περισσότερες εκποµπές 

άνθρακα, µπορούν να συνεισφέρουν στην 
εξεύρεση συναίνεσης κατά τις επίσηµες 

διαπραγµατεύσεις, αλλά µπορούν να 
διαδραµατίσουν βοηθητικό µόνο ρόλο, 
καθώς δεν προσφέρονται για την επίτευξη 
δεσµευτικών αποτελεσµάτων· 

6. καλεί φόρουµ όπως η Οµάδα G20 ή το 
Φόρουµ των Μεγάλων Οικονοµιών, στα 

οποία εκπροσωπούνται οι χώρες που 

παράγουν τις περισσότερες εκποµπές 

άνθρακα, να αναλάβουν µεγαλύτερη 
ευθύνη όσον αφορά την παροχή βοήθειας 
για την εξεύρεση συναίνεσης κατά τις 
επίσηµες διαπραγµατεύσεις·  

Or. en 
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Τροπολογία  27 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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 10a 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. επισηµαίνει ότι στη συµφωνία 

περιλαµβάνεται συνεννόηση σχετικά µε τη 

µέτρηση, την αναφορά και την 

επαλήθευση των δράσεων µετριασµού των 

αναπτυσσόµενων χωρών µέσω της 

δηµοσίευσης εθνικών ανακοινώσεων, οι 

οποίες θα υποβάλλονται σε διεθνή 

διαβούλευση και ανάλυση υπό σαφείς 

κατευθυντήριες γραµµές, που δεν έχουν 

ακόµη καθορισθεί και θα πρέπει να 

διασφαλίζουν τον σεβασµό της κυριαρχίας· 

10. χαιρετίζει τη φιλόδοξη δέσµευση που 
ανέλαβαν ορισµένες αναπτυσσόµενες 
χώρες πριν, κατά και µετά τις 
διαπραγµατεύσεις της Κοπεγχάγης· 
επισηµαίνει ότι στη συµφωνία 

περιλαµβάνεται συνεννόηση σχετικά µε τη 

µέτρηση, την αναφορά και την 

επαλήθευση των δράσεων µετριασµού των 

αναπτυσσόµενων χωρών µέσω της 

δηµοσίευσης εθνικών ανακοινώσεων, οι 

οποίες θα υποβάλλονται σε διεθνή 

διαβούλευση και ανάλυση υπό σαφείς 

κατευθυντήριες γραµµές, που δεν έχουν 

ακόµη καθορισθεί και θα πρέπει να 

διασφαλίζουν τον σεβασµό της κυριαρχίας 

και τη χρήση των χρηµατοδοτικών 
πόρων µε τον δέοντα τρόπο· 

Or. en 
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Τροπολογία  28 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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 15 α (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  15α. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι ορισµένες χώρες, και 
συγκεκριµένα το Σουδάν και οι χώρες της 
ALBA, τήρησαν στάση εµπλοκής κατά 
τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις, 
προκειµένου να αποτρέψουν την ανάληψη 
αυστηρών και δεσµευτικών 
υποχρεώσεων, παρά την ισχυρή πολιτική 
βούληση που υπήρχε στην Κοπεγχάγη·  

Or. en 
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Τροπολογία  29 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

16. επισηµαίνει την αυξανόµενη 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, τόσο 

στον αναπτυσσόµενο κόσµο όσο και σε 

ταχέως αναδυόµενες οικονοµίες, όπως 

είναι η Κίνα, σχετικά µε τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίµατος· ζητεί τη διενέργεια 

ενισχυµένου διαλόγου, ιδίως µε τις 

λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, τη συµµαχία 

των µικρών νησιωτικών κρατών AOSΙS 

και την Αφρική, σχετικά µε την πορεία για 

την επίτευξη δεσµευτικής διεθνούς 

συµφωνίας για την αλλαγή του κλίµατος, 

προκειµένου να περιορισθούν ο αντίκτυπος 

και οι προβλεπόµενες επιπτώσεις της στη 

δηµογραφική κατάσταση, τη δηµόσια 

υγεία, τη µετανάστευση και την οικονοµία 

των περιοχών αυτών· 

16. επισηµαίνει την αυξανόµενη 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, τόσο 

στον αναπτυσσόµενο κόσµο όσο και σε 

ταχέως αναδυόµενες οικονοµίες, όπως 

είναι η Βραζιλία, το Μεξικό και η Νότια 
Αφρική· ζητεί τη διενέργεια ενισχυµένου 
διαλόγου, ιδίως µε τις λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες, τη συµµαχία των 

µικρών νησιωτικών κρατών AOSΙS και 

την Αφρική, σχετικά µε την πορεία για την 

επίτευξη δεσµευτικής διεθνούς συµφωνίας 

για την αλλαγή του κλίµατος, προκειµένου 

να περιορισθούν ο αντίκτυπος και οι 

προβλεπόµενες επιπτώσεις της στη 

δηµογραφική κατάσταση, τη δηµόσια 

υγεία, τη µετανάστευση και την οικονοµία 

των περιοχών αυτών· 

Or. en 
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Τροπολογία  30 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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 17 α (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  17α. σηµειώνει ότι η ιδέα της τοµεακής 
προσέγγισης από τη βάση προς την 
κορυφή έχει αποδειχθεί πολύ 
αποτελεσµατική σε χώρες όπως η 
Ιαπωνία και πλέον αρχίζει να 
αναπτύσσεται από την Εταιρική Σχέση 
Ασίας-Ειρηνικού· προτείνει να 
αξιολογηθεί, κατά την ∆ιάσκεψη του 
Μεξικού για την Αλλαγή του Κλίµατος, η 
εφαρµογή µιας τέτοιας τοµεακής 
προσέγγισης από τη βάση προς την 
κορυφή για τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες, 
περιλαµβανοµένης της µεταφοράς 
τεχνολογίας ως κινήτρου, προκειµένου να 
εφαρµοστεί στο πλαίσιο των κοινών 
διεθνών δράσεων για την αποτελεσµατική 
µείωση των παγκόσµιων εκποµπών CO2· 

Or. en 
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Τροπολογία  31 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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 17 β (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  17β. καλεί το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα 
ένταξης µιας τοµεακής προσέγγισης από 
τη βάση προς την κορυφή για 
συγκεκριµένους βιοµηχανικούς κλάδους, 
επιπροσθέτως των εθνικών στόχων και 
σύµφωνα µε τις αρχές της κοινής αλλά 
διαφοροποιηµένης ευθύνης· 

Or. en 
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Τροπολογία  32 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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 17 γ (νέα)  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  17γ. θεωρεί ότι οι διµερείς συνεδριάσεις 
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και των εθνικών κοινοβουλίων µπορούν 
να συνεισφέρουν σηµαντικά στο διάλογο 
και να διευκολύνουν την κατανόηση 
µεταξύ των µερών· προτίθεται, κατά 
συνέπεια, να διεξαγάγει αυτές τις 
συνεδριάσεις πριν την έναρξη των 
επίσηµων διαπραγµατεύσεων, ώστε να 
συνεισφέρουν µε πιο ουσιαστικό τρόπο 
στη βέλτιστη δυνατή έκβαση των 
διαπραγµατεύσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  33 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

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 20  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

20. ζητεί περισσότερη διαφάνεια και 
µεγαλύτερη συµµετοχή της κοινωνίας των 

πολιτών στην COP 16 στο Μεξικό· 

20. ζητεί περισσότερη διαφάνεια, η οποία 
θα επιτρέψει την καλύτερη συµµετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
εµπλεκόµενων φορέων στην COP 16 στο 
Μεξικό· 

Or. en 

 

 


