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Τροπολογία  34 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

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 και 

αντικειµενικότητα των επιστηµονικών 
πηγών που θα ληφθούν υπόψη στην COP 
16 στο Μεξικό· 
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Τροπολογία  35 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

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 και τα 
διάφορα σφάλµατα που περιλαµβάνονται 
στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της 
∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίµατος αποτελούν 
περαιτέρω παραδείγµατα που 
επιβεβαιώνουν την επείγουσα ανάγκη 
επανεξέτασης των µεθόδων εργασίας εντός 

του ΟΗΕ· 
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Τροπολογία  36 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

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 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. θεωρεί ουσιαστικής σηµασίας για την 

ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας της 

ΕΕ την αποδοχή λήψης συγκρίσιµων 

µέτρων από άλλα βιοµηχανοποιηµένα 

κράτη εκτός ΕΕ, καθώς και την ανάληψη 

λογικών δεσµεύσεων µείωσης από τις 

αναπτυσσόµενες και τις αναδυόµενες 

οικονοµίες· υπενθυµίζει ότι οι στόχοι 

µείωσης πρέπει να επιδέχονται µέτρηση, 

αναφορά και επαλήθευση και χαιρετίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, τη δέσµευση ορισµένων 

αναπτυσσόµενων χωρών να υποβάλλουν 

εθνικές εκθέσεις σχετικά µε τις 

προσπάθειές τους για τη µείωση των 

εκποµπών· 

17. καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να 
µην αποδεχθούν µονοµερείς δεσµεύσεις 
που βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας της ΕΕ· θεωρεί ουσιαστικής 
σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα της 

βιοµηχανίας της ΕΕ την αποδοχή λήψης 

συγκρίσιµων µέτρων από άλλα 

βιοµηχανοποιηµένα κράτη εκτός ΕΕ, 

καθώς και την ανάληψη λογικών 

δεσµεύσεων µείωσης από τις 

αναπτυσσόµενες και τις αναδυόµενες 

οικονοµίες· υπενθυµίζει ότι οι στόχοι 

µείωσης πρέπει να επιδέχονται µέτρηση, 

αναφορά και επαλήθευση και χαιρετίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη δέσµευση ορισµένων 

αναπτυσσόµενων χωρών να υποβάλλουν 

εθνικές εκθέσεις σχετικά µε τις προσπάθειές 

τους για τη µείωση των εκποµπών· 
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Τροπολογία  37 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

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 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν ήταν πρόθυµες 

να αποδεχθούν µια πιο φιλόδοξη συµφωνία 

για λόγους εσωτερικής πολιτικής· θεωρεί 

ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και η 

Κίνα διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην 

εξασφάλιση δεσµευτικής διεθνούς 

συµφωνίας· παροτρύνει συνεπώς τις 

Ηνωµένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς 

και άλλους διεθνείς εταίρους, να 

υποβάλουν προτάσεις για περαιτέρω 

δεσµεύσεις σχετικά µε ένα διεθνές 

σύστηµα προστασίας του κλίµατος, µε 

σκοπό να ξεκινήσουν εκ νέου οι 

συνοµιλίες και να επιτευχθεί φιλόδοξη και 

νοµικώς δεσµευτική διεθνής συµφωνία, 

που να ανταποκρίνεται στις τελευταίες 
εξελίξεις στην επιστήµη και να είναι 
συνεπής µε το στόχο των 2ºC· 

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν ήταν πρόθυµες 

να αποδεχθούν µια πιο φιλόδοξη συµφωνία 

για λόγους εσωτερικής πολιτικής· θεωρεί 

ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και η 

Κίνα διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην 

εξασφάλιση δεσµευτικής διεθνούς 

συµφωνίας· παροτρύνει συνεπώς τις 

Ηνωµένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς 

και άλλους διεθνείς εταίρους, να 

υποβάλουν προτάσεις για περαιτέρω 

δεσµεύσεις σχετικά µε ένα διεθνές 

σύστηµα προστασίας του κλίµατος, µε 

σκοπό να ξεκινήσουν εκ νέου οι 

συνοµιλίες και να επιτευχθεί φιλόδοξη και 

νοµικώς δεσµευτική διεθνής συµφωνία, 

σύµφωνη µε το στόχο των 2ºC· 
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Τροπολογία  38 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

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 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, 
και ότι θα πρέπει παράλληλα να δοθεί η 
δέουσα προσοχή ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος περαιτέρω κερδοσκοπίας, όπως 
αυτής που προκάλεσε την τρέχουσα 
σοβαρή κρίση· 
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Τροπολογία  39 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

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 3 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. εκφράζει την απογοήτευσή του για την 

έλλειψη ενότητας µεταξύ των κρατών 

µελών και για τη διεξαγωγή των τελικών 

διαπραγµατεύσεων από την προεδρία της 

COP15· καλεί συνεπώς την ΕΕ να οµιλεί 

µε µία φωνή στις διεθνείς 

διαπραγµατεύσεις για το κλίµα ώστε να 

διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στις 

διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη 

δεσµευτικής και συνολικής συµφωνίας για 

µετά το 2012, σύµφωνης µε τα τελευταία 
επιστηµονικά δεδοµένα και µε το στόχο 
των 2ºC στην COP 16· 

3. δηλώνει την απογοήτευσή του για την 

έλλειψη ενότητας µεταξύ των κρατών 

µελών και για τη διεξαγωγή των τελικών 

διαπραγµατεύσεων από την προεδρία της 

COP15· καλεί συνεπώς την ΕΕ να οµιλεί 

µε µία φωνή στις διεθνείς 

διαπραγµατεύσεις για το κλίµα ώστε να 

διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στις 

διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη 

δεσµευτικής και συνολικής συµφωνίας για 

µετά το 2012, σύµφωνης µε το στόχο των 

2ºC, στην COP 16· 
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Τροπολογία  40 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

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 απουσία νοµικώς 
δεσµευτικής διεθνούς συµφωνίας θα 
αποτελεί λόγο για την αναβολή της 
εφαρµογής περαιτέρω πολιτικών της ΕΕ 

για την επίτευξη µείωσης·  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%· 
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Τροπολογία  41 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

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 θα αποτελεί λόγο για 
την αναβολή της εφαρµογής περαιτέρω 

πολιτικών της ΕΕ για την επίτευξη 

µείωσης·  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%· 
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Τροπολογία  42 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

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 E 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι στην τέταρτη 
έκθεση αξιολόγησης της 
∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίµατος, καθώς και σε 
διαρκώς αυξανόµενο σώµα 
επιστηµονικών στοιχείων, αναγνωρίζεται 
ότι απαιτείται δραστική µείωση των 
παγκόσµιων εκποµπών για να διατηρηθεί 
η άνοδος της θερµοκρασίας του πλανήτη 
κάτω από τους 2°C, 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  43 

Oreste Rossi 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

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 E 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι στην τέταρτη 

έκθεση αξιολόγησης της ∆ιακυβερνητικής 

Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίµατος, 
καθώς και σε διαρκώς αυξανόµενο σώµα 
επιστηµονικών στοιχείων, αναγνωρίζεται 
ότι απαιτείται δραστική µείωση των 
παγκόσµιων εκποµπών για να διατηρηθεί 
η άνοδος της θερµοκρασίας του πλανήτη 
κάτω από τους 2°C, 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι, δεδοµένων 
των πρόσφατων σκανδάλων στα οποία 
εµπλέκεται η επιστηµονική κοινότητα 
(διαρροή µηνυµάτων ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας από τη Μονάδα Ερευνών 
για το Κλίµα του Πανεπιστηµίου East 
Anglia· διάφορα σφάλµατα που 
περιλαµβάνονται στην τέταρτη έκθεση 
αξιολόγησης της ∆ιακυβερνητικής 

Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίµατος), 
τα πολιτικά θεσµικά όργανα θα πρέπει να 
επιδεικνύουν µεγαλύτερη σύνεση κατά 
την επιλογή των δεδοµένων στα οποία 
βασίζουν τις πολιτικές τους για την 
αλλαγή του κλίµατος·  

Or. en 

 

 


