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Τροπολογία  44 

Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE-ED, 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. τονίζει ότι, στο πλαίσιο µιας 
διεθνούς στροφής προς µια φιλική προς 
το περιβάλλον οικονοµία χαµηλών 
εκποµπών άνθρακα, η πυρηνική ενέργεια 
δεν θα πρέπει να θεωρείται συστατικό 
του ενεργειακού µίγµατος σε 
µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο 
επίπεδο· επισηµαίνει, συνεπώς, ότι οι 
ανησυχίες και τα ζητήµατα όσον αφορά 
την ασφάλεια του κύκλου του πυρηνικού 
καυσίµου, ιδίως όσον αφορά τα πυρηνικά 
απόβλητα, δεν επιτρέπουν να είναι η 
πυρηνική ενέργεια συστατικό ενός 
φιλικού προς το περιβάλλον ενεργειακού 
µίγµατος µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα· 
τονίζει, επιπλέον, το γεγονός ότι η 
πυρηνική ενέργεια δεν είναι ουδέτερη ως 
προς το CO2, ιδίως εάν ληφθεί  υπόψη η 
αλυσίδα εφοδιασµού ουρανίου και ο 
αρνητικός αντίκτυπός της σε τοπικό 
επίπεδο·  
 

Or. en 
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Τροπολογία  45 

Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE-ED, 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 Α 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

διαπραγµατεύσεις για µια συνολική διεθνή 

συµφωνία που θα ισχύσει µετά το 2012 

σχετικά µε την αλλαγή του κλίµατος, οι 

οποίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν στην 

Κοπεγχάγη το ∆εκέµβριο του 2009, 

τερµατίστηκαν µε µια απογοητευτική 

συµφωνία, την οποία απλώς έλαβε υπό 

σηµείωση η ∆ιάσκεψη των 

Συµβαλλόµενων Μερών της UNFCCC, 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

διαπραγµατεύσεις για µια συνολική διεθνή 

συµφωνία που θα ισχύσει µετά το 2012 

σχετικά µε την αλλαγή του κλίµατος, οι 

οποίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν στην 

Κοπεγχάγη το ∆εκέµβριο του 2009, 

τερµατίστηκαν µε µια απογοητευτική 

συµφωνία, την οποία απλώς έλαβε υπό 

σηµείωση η ∆ιάσκεψη των 

Συµβαλλόµενων Μερών της UNFCCC· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
αποτυχία της οφείλεται στα 
υπαγορευόµενα από την οικονοµία 
συµφέροντα των ανεπτυγµένων χωρών· 
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Τροπολογία  46 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE-ED, 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 Ζ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Ζα. λαµβάνοντας υπόψη στη ∆ιάσκεψη 
της Κοπεγχάγης συµµετείχαν µαζικά 
ΜΚΟ και εκπρόσωποι αυτοχθόνων 
πληθυσµών από ολόκληρο τον κόσµο, 
διεκδικώντας τα δικαιώµατά τους και 
τον σεβασµό της ζωής τους και των 
µελλοντικών γενιών· 

Or. en 
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Τροπολογία  47 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE-ED, 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 των επιπέδων µείωσης 

που, δεδοµένων των πορισµάτων 

επιστηµονικών ερευνών, έχει αποδειχθεί 

ότι είναι αναγκαία, καθώς και ότι θα 
πρέπει να ληφθούν περαιτέρω µέτρα για 
τη µείωση των εκποµπών του CO2 κατά 
τουλάχιστον 40% έως το 2020, βάσει 
νοµικώς δεσµευτικής συµφωνίας· 
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 
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περιορισµού της ενεργειακής εξάρτησης 

θα καθίσταται ολοένα και πιο εύκολη η 

άµεση εκπλήρωση δέσµευσης για µείωση 
κατά 30%· 
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Τροπολογία  48 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE-ED, 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 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 4α. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη µέλη να ενισχύσουν τις 
υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις τους µε 
αναπτυσσόµενες χώρες όσον αφορά τον 
κλίµα, καθώς και να συνάψουν νέες 
εταιρικές σχέσεις όπου δεν υφίστανται επί 
του παρόντος, παρέχοντας πολύ 
µεγαλύτερη οικονοµική ενίσχυση για την 
ανάπτυξη και τη µεταφορά τεχνολογίας, 
χωρίς την τροχοπέδη δυσανάλογων 
επιβαρύνσεων σχετικών µε τα 
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας· 
τονίζει ότι οιαδήποτε χρηµατοδότηση 
των προσπαθειών των αναπτυσσόµενων 
χωρών για το κλίµα πρέπει να σέβεται την 
κυριαρχία των χωρών που λαµβάνουν τη 
βοήθεια·   

Or. en 
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Τροπολογία  49 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, João Ferreira, Sabine Wils, 

Joe Higgins 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

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

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 10α. τονίζει την ανάγκη σεβασµού της 
κυριαρχίας των αναπτυσσόµενων χωρών 
κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή 
στρατηγικών για την προσαρµογή, µέσω 
του σεβασµού των προτεραιοτήτων τους, 
καθώς και την ανάγκη ενσωµάτωσης της 
τοπικής γνώσης στις στρατηγικές αυτές, 
ώστε να προωθηθεί η ικανότητά τους να 
αντιµετωπίσουν την αλλαγή του κλίµατος· 
απορρίπτει τη δηµιουργία νέων µορφών 
νέο-αποικιοκρατίας που οξύνουν την 
εξάρτηση των χωρών αυτών, και τονίζει 
την ανάγκη πραγµατικής συνεργασίας και 
αλληλεγγύης· 

Or. en 
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Τροπολογία  50 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

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

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 18α. τονίζει ότι, παρά την απουσία 
δεσµευτικής συµφωνίας, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να κινηθεί προς την 
κατεύθυνση µιας κοινωνικά βιώσιµης 
πράσινης οικονοµίας, η οποία να µπορεί 
να ενισχύσει τις επενδύσεις, την 
απασχόληση και την οικονοµική ευηµερία 
και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής· 

Or. en 
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Τροπολογία  51 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils, João Ferreira 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

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

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 18β. τονίζει ότι είναι σηµαντικό να 
διαµορφωθεί νέο κοινωνικό και 
οικονοµικό µοντέλο στον αντίποδα του 
καπιταλισµού· 

Or. en 
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Τροπολογία  52 

João Ferreira, Joe Higgins, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

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

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 11α. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι στην Κοπεγχάγη ούτε 
συζητήθηκαν δεόντως ούτε ελήφθησαν 
υπόψη οι δυσµενείς συνέπειες που έχουν 
µέσα της αγοράς, όπως το σύστηµα 
εµπορίας άνθρακα, και µηχανισµοί, όπως 
ο µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης· 
εκφράζει την απογοήτευσή του για την 
έµφαση που δίνεται διαρκώς στα µέσα 
της αγοράς σε σχέση µε την 
αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος· 

Or. en 
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Τροπολογία  53 

João Ferreira, Joe Higgins, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

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

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 14α. θεωρεί ότι δεν θα εξευρεθεί βιώσιµη, 
σταθερή και συνεκτική λύση για την 
αλλαγή του κλίµατος και για άλλα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα εάν 
ακολουθηθεί η λογική του συστήµατος 
που τα προκάλεσε· τονίζει ότι, για τον 
λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να 
διαµορφωθεί νέο κοινωνικό και 
οικονοµικό µοντέλο στον αντίποδα του 
καπιταλισµού· 

Or. en 

 

 


