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Σχέδιο πρότασης ψηφίσµατος (PE 347.215) 
Karl-Heinz Florenz 
στρατηγική της ΕΕ για τη ∆ιάσκεψη του Μπουένος Άιρες µε θέµα την αλλαγή του κλίµατος 
(COΡ-10) 

 
 

Τροπολογία: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν 
οδηγία σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας  και ότι το σηµαντικό αυτό βήµα επικυρώνει την 
πολιτική δέσµευση της ΕΕ και των µελών της να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους 
σε βιώσιµες εσωτερικές δράσεις και να ενθαρρύνουν τα άλλα µέρη να ακολουθήσουν 
το παράδειγµά τους, 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) Blokland, Jonas 
Sjöstedt, Chris Davies 

Τροπολογία 2 
Παράγραφος 2 

2. πιστεύει ότι η COΡ-10 αποτελεί όχι µόνον καλή ευκαιρία για να συνεχισθεί η 
εφαρµογή των αποφάσεων που ελήφθησαν σε προηγούµενη ∆ιάσκεψη των µερών και 
ιδιαίτερα στη Βόννη, το Μαρακές, το Νέο ∆ελχί και το Μιλάνο, σχετικά µε την 
εκτέλεση του Πρωτοκόλλου του Κυότο αλλά και για να ξεκινήσει ευρεία συζήτηση 
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σχετικά µε τα κύρια ζητήµατα της δεύτερης περιόδου δέσµευσης µε σκοπό την 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ να µην υπερβεί η αύξηση της µέσης πλανητικής 
θερµοκρασίας τους +2° C σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα· επαναλαµβάνει 
την άποψή του ότι µακροπρόθεσµα πρέπει να εφαρµοστεί η αρχή των ίσων 
δικαιωµάτων ανά κάτοικο του πλανήτη· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Τροπολογία 3 
Παράγραφος 3 

3. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα άλλα µέρη της UNFCCC να συνεχίσουν 
τις συζητήσεις που ξεκίνησαν στο Μιλάνο µε σκοπό να ενσωµατωθούν οι εκποµπές 
από διεθνή αεροσκάφη και πλοία στους στόχους µείωσης των εκποµπών της δεύτερης 
περιόδου δέσµευσης από το 2012 και µετά  προτρέπει την ΕΕ και όλα τα υπόλοιπα 
µέρη της UNFCCC να παρακολουθούν επίσης σε µεµονωµένη βάση τις εκποµπές 
από τις µεταφορές και να αναπτύξουν ενδεχοµένως το δικό τους πρωτόκολλο για 
αυτές τις εκποµπές· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Τροπολογία 4 
Παράγραφος 4α (νέα) 

4a. καλεί τα µέρη της UNFCCC να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις, µε στόχο την 
τροποποίηση της διάρθρωσης των παραρτηµάτων, ώστε να βελτιωθεί η 
ενσωµάτωση των χωρών στις οποίες παρατηρείται σηµαντική αύξηση των 
εκποµπών, όπως η Κίνα και η Ινδία· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης 

Τροπολογία 5 
Παράγραφος 4β (νέα) 

4β. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη να τονίσουν την ανάγκη 
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προστασίας του κλίµατος στο πλαίσιο του διαλόγου τους µε τους διεθνείς εταίρους 
και ιδίως τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη Ρωσία και να τονίσουν ότι οι σχέσεις 
µεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών δεν είναι δυνατό να παραµείνουν αλώβητες, εάν δεν 
υιοθετηθεί εποικοδοµητική στάση σχετικά µε αυτό το ζήτηµα· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Τροπολογία 6 
Παράγραφος 6 

6. λαµβάνει υπό σηµείωση την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Περιβάλλοντος  η οποία αναφέρει µεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη θερµαίνεται ταχύτερα 
σε σχέση µε τον µέσο όρο του πλανήτη λόγω της αλλαγής του κλίµατος· λαµβάνει 
γνώση της αλλαγής του κλίµατος και της αύξησης της θερµοκρασίας στις αρκτικές 
περιοχές· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Τροπολογία 7 
Παράγραφος 7 

7. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διπλασιάσει τις προσπάθειές της για να 
υλοποιήσει τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κυότο και να αποτελέσει παράδειγµα 
προς µίµηση για τα άλλα µέρη της Σύµβασης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει πιο 
βιώσιµα από οικονοµική άποψη εργαλεία στο πλαίσιο της οδηγίας περί συστήµατος 
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής, ώστε να µειωθούν οι εκποµπές· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey, Anders Wijkman, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Johannes (Hans) 
Blokland, Satu Hassi, Peter Liese 

Τροπολογία 8 
Παράγραφος 7α (νέα) 

7α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη να επενδύσουν σε µέτρα που αποσκοπούν στην 
προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος και να διαθέσουν επαρκείς πόρους, ώστε οι 
αναπτυσσόµενες χώρες να µπορέσουν να χρηµατοδοτήσουν την προσαρµογή τους· 
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 Or. en 

 

Τροπολογία: Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης 

Τροπολογία 9 
Παράγραφος 7β (νέα) 

7β. τονίζει τον σηµαντικό ρόλο τόσο των µέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης 
(υπάρχει µεγάλο δυναµικό στην ΕΕ) όσο και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε 
αυτό το πλαίσιο και εγκρίνει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε αυτό το 
ζήτηµα1· επισηµαίνει κυρίως το δυναµικό της βιοµάζας ως ουδέτερης ως προς το 
διοξείδιο του άνθρακα µορφής ενέργειας και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
νοµοθετικά µέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της παραγωγής ενέργειας από 
βιοµάζα· 

1COM(2004) 366 της 26.5.2004 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Τροπολογία 10 
Παράγραφος 8 

8. ενθαρρύνει όλα τα κράτη µέλη να αποδεχθούν την ευθύνη τους ώστε να 
εξασφαλίσουν την υλοποίηση του µεριδίου του στόχου που τους αναλογεί· ζητεί την 
έναρξη δεύτερου γύρου διαπραγµατεύσεων, ώστε να καταστούν πιο αυστηρά τα 
µερίδια του στόχου των κρατών µελών της ΕΕ των 25, στα οποία αποδεδειγµένα 
αναλογούν υπερβολικά χαµηλά µερίδια· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης 

Τροπολογία 11 
Παράγραφος 9 

9. καλεί τα κράτη µέλη που δεν ανέπτυξαν ακόµη εθνικά σχέδια κατανοµής όπως 
προβλέπεται στην οδηγία περί συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής να το 
πράξουν το συντοµότερο δυνατόν και να στηρίξουν αυτά τα σχέδια σε φιλόδοξους 
στόχους· παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί αµέσως σε νοµικές ενέργειες προς 
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συµµόρφωση των κρατών µελών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας· 
καλεί την Επιτροπή να απορρίψει τα εθνικά σχέδια κατανοµής που επιτρέπουν 
αδικαιολόγητα υψηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Chris Davies, Anders Wijkman 

Τροπολογία 12 
Παράγραφος 9α (νέα) 

9α. επιµένει ότι δεν θα πρέπει να επιτραπούν αλλαγές στα εθνικά σχέδια κατανοµής 
µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2005· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Τροπολογία 13 
Παράγραφος 9β (νέα) 

9β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση τροποποιήσεις στην οδηγία 
περί συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής που να αφορούν ήδη 
διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες και ελλείψεις· 

 Or. en 
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