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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προχωρεί στον 
απολογισμό της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, όπως είχε δεσμευτεί·
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2005· ζητεί από 
την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα μέσα προκειμένου η αναθεώρηση της 
στρατηγικής να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα βάσει των εν λόγω 
κατευθυντήριων αρχών και ζητεί από την αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγκριθεί η εν λόγω αναθεώρηση εντός του 
πρώτου εξαμήνου του 2006·

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αναθεώρηση της στρατηγικής για την 
αειφόρο ανάπτυξη δεν πραγματοποιήθηκε από κοινού με την ενδιάμεση αναθεώρηση 
της στρατηγικής της Λισσαβώνας· ελπίζει η αναθεωρημένη στρατηγική για την 
αειφόρο ανάπτυξη να αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την Ευρώπη
και να διαμορφώσει το βέλτιστο πολιτικό σχέδιο για την επίτευξη των στόχων της 
για δημιουργία ενός αειφόρου κόσμου εντός της επόμενης πεντηκονταετίας και 
ελπίζει οι άλλες μεσοπρόθεσμες πολιτικές διαδικασίες της Ένωσης, όπως η 
στρατηγική της Λισσαβώνας, να συμβαδίσουν με την εν λόγω μακροπρόθεσμη 
στρατηγική·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 3
Παράγραφος 4

4. συμφωνεί με τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι οι τάσεις που αντιβαίνουν στην 
αειφόρο ανάπτυξη επιδεινώνονται, τόσο σε ό,τι αφορά την καταχρηστική 
εκμετάλλευση και τη ρύπανση των φυσικών πόρων, την απώλεια της βιοποικιλότητας 
και την επιδείνωση των κλιματικών αλλαγών, όσο και σε σχέση με τις ανισότητες και 
τη φτώχεια, καθώς και με τη συσσώρευση δημόσιου χρέους, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 4
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. εκτιμά ότι μια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να είναι ευέλικτη και 
να επιτρέπει την εφαρμογή γενικών μέτρων και πολιτικών προσαρμοσμένων στις 
απαιτήσεις της τοπικής ανάπτυξης και στους περιορισμούς που είναι σύμφυτοι με 
τον τόπο και την κοινωνία όπου εφαρμόζεται η εν λόγω στρατηγική καθώς και με 
την κατάστασή τους·

Or. es
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 5
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ευρώπη, σύμφωνα με τις μελέτες 
που έχουν εκπονηθεί, χρησιμοποιεί σήμερα διπλάσιους φυσικούς πόρους από τη
βιολογική ικανότητά της, γεγονός που σημαίνει ότι η Ευρώπη ιδιοποιείται 
δυσανάλογο μέρος των υφιστάμενων επίγειων και θαλάσσιων φυσικών πόρων· 
ζητεί την επιστροφή στην κατάσταση της δεκαετίας του 1960, οπότε επικρατούσε 
ισορροπία μεταξύ της χρησιμοποίησης των πόρων και της βιολογικής ικανότητας·

Or. nl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 6
Παράγραφος 5

5. διαπιστώνει ότι, παρά τη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί και την τεχνική πρόοδο που 
έχει συντελεστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου, υπάρχει κίνδυνος να μην 
επιτευχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι στόχοι του πρωτοκόλλου του Κιότο για το 
2012, λόγω της απουσίας μέτρων ικανών να περιορίσουν την αύξηση των οδικών 
μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 7
Παράγραφος 5

5. διαπιστώνει με ικανοποίηση την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου χάρη στη 
νομοθεσία και τα τεχνικά και μη μέτρα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
χάρη στην προσήλωσή της στον στόχο αυτό σε διεθνές επίπεδο· (διαγραφή)

Or. de
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 8
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τη μεγάλη και ταχεία αύξηση των 
αεροπορικών μεταφορών και των ρυπογόνων αερίων που εκλύονται από αυτές· εάν 
δεν ληφθούν σύντομα μέτρα, καθίσταται επισφαλής η επίτευξη των στόχων για τη 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου· χαιρετίζει, για το λόγο αυτό, τον
προσανατολισμό που διατήρησε και ανέπτυξε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 
«Περιορισμός του αντίκτυπου των αερομεταφορών στην αλλαγή του κλίματος» 
[COM(2005)0459]·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 9
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους και να 
προσαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία βάσει των πλέον πρόσφατων 
επιστημονικών γνώσεων, καθώς και να υποδείξουν ρεαλιστικές λύσεις, με στόχο 
την επίτευξη ουσιαστικής μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2030 και κατά 60% έως το 2050 σε σχέση 
με το 1990, ενώ πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι για τον περιορισμό των 
κλιματικών αλλαγών απαιτείται δραστικότερη μείωση των εκπομπών στην Ευρώπη 
και σε ολόκληρο τον κόσμο·

Or. de

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 10
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους και να 
προσαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία, με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής 
μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
κατά 15-30% έως το 2020, με κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες, ενώ 
πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι για τον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών 
απαιτείται δραστικότερη μείωση των εκπομπών στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον 
κόσμο·

Or. es
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 11
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους και να 
προσαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία, με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής 
μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 30% έως το 2020 και κατά 80 % έως το 2050 σε σχέση με το 1990, ενώ 
πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι για τον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών 
απαιτείται δραστικότερη μείωση των εκπομπών στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 12
Παράγραφος 7

7. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για μεταστροφή μεγάλου μέρους των οδικών 
μεταφορών προς άλλα μεταφορικά μέσα φιλικότερα προς το περιβάλλον· καλεί την 
Επιτροπή, τις διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο της αειφορίας, τόσο περιβαλλοντικής όσο 
και δημοσιονομικής, κοινωνικής και οικονομικής·

Or. de

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 13
Παράγραφος 8

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν 
να εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική 
ενέργεια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους· στηρίζει τους 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σε σχέση με το μερίδιο των 
ανανεώσιμων και καθαρών πηγών ενέργειας στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την υφιστάμενη νομοθεσία και να ενισχύσει τις διατάξεις για τις 
ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας· εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να γίνει η πιο αποδοτική οικονομία στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη χρήση της 
ενέργειας και των πόρων, ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες που προκαλεί η αλλαγή 
του κλίματος και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, και μειώνοντας το 
υπερβολικά υψηλό μερίδιό της στην παγκόσμια χρήση μη ανανεώσιμων πόρων·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 14
Παράγραφος 8

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν 
να εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών τους· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο της ανόδου της τιμής του πετρελαίου και της αύξησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, η Επιτροπή απέσυρε την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με 
τη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε 
ορισμένα πετρελαιοειδή που περιέχουν βιοκαύσιμα και στα βιοκαύσιμα, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ταχθεί υπέρ των διατάξεων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 15
Παράγραφος 8

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν 
να εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών τους· στηρίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους σε σχέση με το μερίδιο των ανανεώσιμων και καθαρών πηγών ενέργειας 
στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την υφιστάμενη νομοθεσία και να 
ενισχύσει τις διατάξεις για τις ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας και να 
θεσπίσει φιλόδοξους στόχους, ώστε οι τεχνικές παραγωγής ενέργειας με χαμηλές ή 
μηδενικές εκπομπές CO2 να καλύπτουν το 60% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 
της Ένωσης έως το 2020·

Or. es

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 16
Παράγραφος 8

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν 
να εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών τους· στηρίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους σε σχέση με το μερίδιο των ανανεώσιμων και καθαρών πηγών ενέργειας 
στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την υφιστάμενη νομοθεσία χωρίς 
ιδεολογικές προκαταλήψεις και να ενισχύσει τις διατάξεις για τις ανανεώσιμες και 
καθαρές πηγές ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 17
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 
σχέδιο δράσης για τη βιομάζα, με στόχο να ενθαρρύνει τη χρήση βιοκαυσίμων αντί 
των ορυκτών καυσίμων· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την
εξεύρεση οικονομικά βιώσιμων λύσεων για την ανάπτυξη των βιοενεργειακών 
καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. es

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 18
Παράγραφος 9

9. διαπιστώνει ότι η πρόοδος για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και τη μείωση 
της άντλησης υδάτων είναι αργή και όχι πλήρης· καλεί τα κράτη της δυτικής και 
νότιας Ευρώπης καθώς και τους εμπλεκόμενους κλάδους, κυρίως τη γεωργία και τον 
τουρισμό, να μειώσουν την άντληση υδάτων· ζητεί από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να καταβάλλουν τις προσπάθειες που απαιτούνται για τα ζητήματα αυτά, 
καθώς και για τη μείωση της ρύπανσης·

Or. fr

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 19
Παράγραφος 9

9. αναγνωρίζει ότι η πρόοδος των αποτελεσμάτων της πολιτικής των υδάτων 
(διαγραφή) είναι αργή και όχι πλήρης και θα καταστεί πιο ορατή σε μεσοπρόθεσμο 
και μακροπρόθεσμο ορίζοντα· καλεί όλα τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα της δυτικής 
και νότιας Ευρώπης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την 
παροχή νερού για οικιακές χρήσεις, τις οικονομικές και γεωργικές δραστηριότητες,
τη διατήρηση των οικοσυστημάτων ιδιαίτερης αξίας και την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με ανανεώσιμους τρόπους· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
καταβάλλουν τις προσπάθειες που απαιτούνται σε ό,τι αφορά την πολιτική των 
υδάτων με στόχο την πρόληψη της λειψυδρίας και της ρύπανσης (νιτρικά άλατα, 
φυτοφάρμακα, επικίνδυνες και βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες και ουσίες που 
διαταράσσουν τις ενδοκρινικές λειτουργίες) και, ενδεχομένως, την επίλυση των εν 
λόγω προβλημάτων·

Or. es
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Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 20
Παράγραφος 10

10. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της 
αναχαίτισης, έως το 2010, της απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αποφάσεις και τα μέτρα που 
λαμβάνονται, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, δεν θα επιτρέψουν την 
επίτευξη του στόχου αυτού έως την προβλεπόμενη ημερομηνία και για το γεγονός ότι 
πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας απειλούνται με εξαφάνιση· ζητεί, για τον λόγο αυτό, 
από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο φιλόδοξο, συνεκτικό ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης, στο οποίο θα διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων 
της προστασίας και της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και της βιολογικής 
ποικιλομορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στις τρίτες χώρες· θεωρεί ότι 
πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη ένταξη της 
προστασίας της βιοποικιλότητας σε όλες τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως στη γεωργία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την αλιεία και την 
ανάπτυξη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να φροντίσουν ώστε να διατεθούν 
επαρκή κονδύλια στο δίκτυο Natura 2000· καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει 
έναν μηχανισμό για το υδάτινο περιβάλλον αντίστοιχο του Natura 2000·

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 21
Παράγραφος 10 β (νέα)

10 β. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στην αειφόρο ανάπτυξη, 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίστηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ και στο πλαίσιο άλλων 
ευρωπαϊκών πολιτικών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των 
τοπιακών, αστικών και ιστορικών πόρων που αποτελούν ένα οικείο περιβάλλον και 
πολύ συχνά πηγή πλούτου·

Or. es

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 22
Παράγραφος 11

11. εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση του συνολικού όγκου των λυμάτων, κυρίως δε 
των προερχόμενων από συσκευασίες· (διαγραφή) καλεί την Επιτροπή να 
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συμπεριλάβει στη θεματική στρατηγική για τα λύματα νέες διατάξεις για τη μείωση 
της παραγωγής λυμάτων από την πηγή τους σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 23
Παράγραφος 12

12. ζητεί η (διαγραφή) επέκταση των αστικών περιοχών και η βελτίωση των υποδομών 
(οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, αερολιμένες, κανάλια, αγωγοί αερίου, 
πετρελαιαγωγοί, κ.λπ.) να πραγματοποιούνται με παράλληλη προστασία των
καλλιεργήσιμων εκτάσεων (διαγραφή), των δασών και των προστατευόμενων 
περιοχών· ζητεί από την Επιτροπή, εάν το κρίνει απαραίτητο, να ενισχύσει την 
ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση της βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων
στο περιβάλλον, στη βιωσιμότητα των διευρωπαϊκών δικτύων και στην επίτευξη 
του στόχου της διατήρησης της βιοποικιλότητας έως το 2010·

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 24
Παράγραφος 12 β (νέα)

12β. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την προστασία του εδάφους στα κοινοτικά 
μέτρα που αφορούν το περιβάλλον· εφιστά εκ νέου την προσοχή στην τελική φάση 
κάθε διαδικασίας διάβρωσης των γαιών, ήτοι, την απερήμωση, η οποία πλήττει 
τεράστιες περιοχές της Ένωσης και έχει σαφείς επιπτώσεις στη φτώχεια, στην 
απώλεια της βιοποικιλότητας, στην ποιότητα των υδάτων και στην αλλαγή του 
κλίματος· υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο που επιτελούν τα δάση όσον αφορά τη
σταθεροποίηση του εδάφους, την αποτροπή της διάβρωσης, την απορρόφηση 
διοξειδίου του άνθρακα και την πρόληψη των πλημμυρών·

Or. es

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 25
Παράγραφος 15

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για το στόχο που επιδιώκεται με την πρόταση 
REACH· ζητεί η πρόταση αυτή να διαμορφωθεί στο πλαίσιο της αειφορίας, τόσο 
περιβαλλοντικής όσο και δημοσιονομικής, κοινωνικής και οικονομικής· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να προστατευθεί η ικανότητα καινοτομίας της χημικής 
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βιομηχανίας, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη σε περιβαλλοντικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 26
Παράγραφος 15 β (νέα)

15β. εκτιμά ότι κάθε πρόταση ρύθμισης των χημικών προϊόντων πρέπει να καθιστά 
συμβατή την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος με την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της καινοτομίας·

Or. es

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 27
Παράγραφος 18

18. ζητεί τη θέσπιση σαφών προϋποθέσεων για τη διαγραφή του χρέους των 
αναπτυσσόμενων χωρών, με τα περιβαλλοντικά συμφέροντα να λαμβάνονται 
φυσικά πλήρως υπόψη· υπογραμμίζει ότι η συνολική ανάπτυξη πρέπει να 
συνοδεύεται από τη μεταφορά τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον·

Or. de

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 28
Παράγραφος 18 β (νέα)

18β. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο 
πλαίσιο των διαφόρων διεθνών συμβάσεων και να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που 
απαιτούνται ώστε τα διάφορα κράτη και η διεθνής κοινότητα να τηρήσουν τις 
δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που έλαβαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων 
παγκόσμιων διαπραγματεύσεων, οι οποίες αφορούσαν άμεσα ή έμμεσα τη 
στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης (Κιότο, Μοντερέι, Ντόχα, Γιοχάνεσμπουργκ)·

Or. fr
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 29
Παράγραφος 19

19. υπογραμμίζει ότι η αναθεωρημένη στρατηγική πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ότι 
θέτει ως στόχο της τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 
ώστε να μπορέσει να τηρήσει τη δέσμευσή του, ήτοι τη βέλτιστη χρήση των 
παγκόσμιων πόρων σύμφωνα με το στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και να φροντίσει 
ώστε οι εμπορικοί κανόνες να επιτρέπουν την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων με συνεκτικό τρόπο· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ωθεί τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να περιορίζουν το πεδίο πολιτικής δράσης τους [ιδίως 
μέσω των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόσβαση στις μη 
γεωργικές αγορές ή τις υπηρεσίες] και να θέσει ως προτεραιότητα τη διεύρυνση 
του φάσματος των εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με τη διαμόρφωση και την 
εφαρμογή εμπορικών κανόνων, κυρίως δε σε σχέση με την αρχή της προφύλαξης
κατά τη διευθέτηση διαφορών στους κόλπους του ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 30
Παράγραφος 19

19. υπογραμμίζει ότι η αναθεωρημένη στρατηγική πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ότι 
θέτει ως στόχο της τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), 
μέσω της οποίας οι εμπορικές συναλλαγές θα υπαχθούν στους στόχους της αειφόρου 
ανάπτυξης, στις παγκόσμιες προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος και στην 
τήρηση των διεθνών συμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να φροντίσει για την αναγνώριση και την εφαρμογή, στους κόλπους του ΠΟΕ, 
της αρχής της προφύλαξης (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 31
Παράγραφος 19

19. υπογραμμίζει ότι η αναθεωρημένη στρατηγική πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ότι 
θέτει ως στόχο της τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), 
μέσω της οποίας οι εμπορικές συναλλαγές θα υπαχθούν στους στόχους της αειφόρου 
ανάπτυξης και των παγκόσμιων προσπαθειών προστασίας του περιβάλλοντος· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει για την αναγνώριση και την εφαρμογή, στους 
κόλπους του ΠΟΕ, της αρχής της προφύλαξης –συμπεριλαμβανομένων των 
προτύπων που έχει θεσπίσει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΓΕ)– κατά τρόπο 
τακτικό, διαφανή και αμερόληπτο, βάσει αντικειμενικών και επιστημονικών 
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κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 32
Παράγραφος 19 β (νέα)

19β. ζητεί την αναγνώριση στο πολιτικό επίπεδο της επιρροής που ασκεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην κατανάλωση των παγκόσμιων πόρων –άλλως ειπείν του «οικολογικού
αποτυπώματός» της–καθώς, σύμφωνα με ανεξάρτητες έρευνες, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση –δηλαδή το 7% μόνο του παγκόσμιου πληθυσμού– είναι υπεύθυνη για το 
17% της συνολικής ζήτησης των παγκόσμιων πόρων·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 33
Παράγραφος 19 β (νέα)

19β. ζητεί την αναγνώριση στο πολιτικό επίπεδο της επιρροής που ασκεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην κατανάλωση των παγκόσμιων πόρων –άλλως ειπείν του «οικολογικού 
αποτυπώματός» της–καθώς, σύμφωνα με ανεξάρτητες έρευνες, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση –δηλαδή το 7% μόνο του παγκόσμιου πληθυσμού– είναι υπεύθυνη για το 
17% της συνολικής ζήτησης των παγκόσμιων πόρων·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 34
Παράγραφος 19 γ (νέα)

19γ. ζητεί η εξωτερική διάσταση της στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσει το γενικό πλαίσιο διασφάλισης της συνοχής 
του συνόλου των κοινοτικών πολιτικών που έχουν επιπτώσεις στους 
περιβαλλοντικούς πόρους και των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης των χωρών 
εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, επίσης, η εν λόγω στρατηγική να 
συμπεριλάβει την ειδική αξιολόγηση των μέσων με τα οποία οι πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να 
επιτύχουν τους στόχους της Χιλιετίας έως το 2015·

Or. en
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 35
Παράγραφος 19 γ (νέα)

19γ. ζητεί η εξωτερική διάσταση της στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσει το γενικό πλαίσιο διασφάλισης της συνοχής 
του συνόλου των κοινοτικών πολιτικών που έχουν επιπτώσεις στους 
περιβαλλοντικούς πόρους και των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης των χωρών 
εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που απαιτεί ειδική αξιολόγηση των 
μέσων με τα οποία οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν τους στόχους της Χιλιετίας 
έως το 2015·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 36
Παράγραφος 19 δ (νέα)

19δ. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το 
επόμενο θεματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και 
τους φυσικούς πόρους, το οποίο θα καλύπτει όλες τις χώρες εταίρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ευρωπαϊκό μέσο γειτνίασης και εταιρικής σχέσης και 
μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας και οικονομικής συνεργασίας), ώστε να 
ενσωματωθούν οι πρωτοβουλίες για τις εξωτερικές διαστάσεις της 
στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης στις επόμενες δημοσιονομικές 
προοπτικές 2007-2013·

Or. en

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 37
Παράγραφος 19 δ (νέα)

19δ. αναγνωρίζει τους στενούς δεσμούς που υφίστανται μεταξύ της φτώχειας και 
του περιβάλλοντος και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες 
που καταβάλλονται για τον περιορισμό της φτώχειας, κυρίως μέσω της 
οικονομικής ανάπτυξης, συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι φτωχοί 
εξαρτώνται από το περιβάλλον· συνιστά να ληφθούν στο εξής ειδικές 
πρωτοβουλίες για τη μελέτη των εν λόγω δεσμών μεταξύ φτώχειας και 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο των πολιτικών και των προγραμμάτων και να 
τερματιστεί η διασύνδεση οικονομικής ανάπτυξης και καταστροφής του 
περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 38
Παράγραφος 19 ε (νέα)

19ε. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν στενοί δεσμοί μεταξύ της φτώχειας και του 
περιβάλλοντος, και διαπιστώνει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για 
τον περιορισμό της φτώχειας, κυρίως μέσω της οικονομικής ανάπτυξης, 
συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι φτωχοί εξαρτώνται από το 
περιβάλλον· συνιστά να ληφθούν στο εξής ειδικές πρωτοβουλίες για τη 
μελέτη των εν λόγω δεσμών μεταξύ φτώχειας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο 
των πολιτικών και των προγραμμάτων και επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να 
τερματιστεί η διασύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης και της καταστροφής 
του περιβάλλοντος, μέσω της προώθησης αειφόρων μορφών κατανάλωσης 
και παραγωγής, που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση των προβλημάτων
προσφοράς και ζήτησης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 39
Παράγραφος 22

22. υπογραμμίζει τη σημασία της ένταξης της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης στο 
σύνολο των δημόσιων πολιτικών που εφαρμόζονται σε εθνική, περιφερειακή και 
τοπική κλίμακα, αλλά και σε ιδιωτικό επίπεδο από τις εταιρείες και τις μη 
κυβερνητικές ενώσεις και οργανώσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 40
Παράγραφος 22 β (νέα)

22β. υπενθυμίζει ότι η χάρτης του Aalborg κατέστησε τις πόλεις βασικούς παράγοντες 
της αειφόρου ανάπτυξης· για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της ΕΕ, 
είναι συνεπώς απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη και συνεκτική αστική 
διαχείριση και η γενίκευση των ορθών πρακτικών στο τοπικό επίπεδο, κυρίως 
μέσω δικτύων ανταλλαγών μεταξύ των πόλεων·

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 41
Παράγραφος 23

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση από μέρους της Επιτροπής 
αξιολογήσεων των επιπτώσεων όλων των αποφάσεων και των νομοθετικών 
προτάσεών της· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχυθούν και να λαμβάνονται στο εξής 
υπόψη οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές του εργαλείου αυτού· υπενθυμίζει 
ότι το εν λόγω εργαλείο αποτελεί βοήθημα της λήψης πολιτικών αποφάσεων, αλλά 
δεν μπορεί και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την υποκαθιστά·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 42
Παράγραφος 24

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από την Επιτροπή και την Eurostat 
περίπου 150 δεικτών και της υποδιαίρεσής τους σε τρία επίπεδα για την αξιολόγηση 
της εφαρμογής της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και τη σταδιακή επίτευξη 
των στόχων που έχουν τεθεί· καλεί την Επιτροπή και την Eurostat να προβαίνουν 
τακτικά στην αξιολόγηση των δεικτών, προκειμένου, εφόσον απαιτείται, να τους 
προσαρμόζουν, ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη η εξέλιξη των προβλημάτων 
και το περιβάλλον· ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί την καλύτερη συνεκτίμηση 
του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του καταλόγου των δεκατεσσάρων δεικτών 
αξιολόγησης της προόδου της στρατηγικής της Λισσαβώνας· εκτιμά ότι ο 
κατάλογος αυτός θα έπρεπε να συμπεριλάβει και ένα δείκτη για τη βιοποικιλότητα·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 43
Παράγραφος 25 β (νέα)

25β. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα μακροοικονομικό πλαίσιο 
κατάλληλο για τη συγκεκριμενοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης και την ενίσχυση 
της εσωτερικής οικολογικής ζήτησης, της απασχόλησης και της κοινωνικής 
συνοχής· εκτιμά ότι η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική που ασκεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση· υπενθυμίζει ότι η νομισματική πολιτική θα έπρεπε να 
συμβάλλει στην ανάκαμψη της οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
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και στην καταπολέμηση της ανεργίας·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 44
Παράγραφος 26

26. υποστηρίζει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανταποκρίνονται οι τιμές της 
αγοράς στο πραγματικό κόστος της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως στο 
περιβάλλον, προκειμένου να τροποποιηθούν τα μοντέλα παραγωγής και 
κατανάλωσης· υποστηρίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή δεν 
πρέπει να ληφθούν στον τομέα των οδικών μεταφορών παρά μόνο εάν τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς προσφέρουν ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις·

Or. de

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 45
Παράγραφος 27 β (νέα)

27β. τονίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να στηριχτεί για τις μελλοντικές της προτάσεις στην 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις νέες προοπτικές και τις νέες 
προκλήσεις για έναν αειφόρο ευρωπαϊκό τουρισμό·

Or. fr

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 46
Παράγραφος 28

28. υπογραμμίζει ότι οι όροι χορήγησης κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων, κυρίως 
στον τομέα της ΚΓΠ, συμβάλλουν ήδη, χάρη στην υποχρεωτική θέσπιση της
υπαγωγής σε περιβαλλοντικούς όρους, στην πολιτική για την αειφόρο ανάπτυξη·

Or. es
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 47
Παράγραφος 28

28. υπογραμμίζει ότι οι όροι χορήγησης κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων, κυρίως 
στον τομέα της ΚΓΠ, πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη της πολιτικής για την 
αειφόρο ανάπτυξη· ζητεί μετ’ επιτάσεως να τερματιστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η 
χορήγηση όλων των επιδοτήσεων σε μη αειφόρους δραστηριότητες, κυρίως στον 
τομέα της ενέργειας και της γεωργίας·

Or. nl

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 48
Παράγραφος 28

28. υπογραμμίζει ότι οι όροι χορήγησης κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων, κυρίως 
στον τομέα της ΚΓΠ, πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη της πολιτικής για την 
αειφόρο ανάπτυξη· θεωρεί ότι, εντός των επόμενων ετών, χρειάζεται διαρκής και 
ριζική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για τη διασφάλιση της επίτευξης του εν λόγω 
στόχου·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 49
Παράγραφος 28 β (νέα)

28β. επισημαίνει ότι η επιδείνωση της διάβρωσης και της αποσάθρωσης του εδάφους 
και των καλλιεργήσιμων γαιών απειλεί τη ικανότητά μας διασφαλίζουμε στο μέλλον 
τον εφοδιασμό των πολιτών μας σε τρόφιμα· ζητεί, ως εκ τούτου, να προταθεί στο 
πλαίσιο μιας νέας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ μια επαναστάθμιση των διαφόρων 
τρόπων καλλιέργειας και να εξεταστούν πειραματικές μέθοδοι που δοκιμάζονται σε 
άλλες χώρες· εκτιμά ότι τα γενετικά τροποποιημένα φυτά και οργανισμοί δεν 
προσφέρουν ακόμα ικανοποιητική απάντηση στα προβλήματα που σχετίζονται με 
τη χρησιμοποίηση χημικών προϊόντων στη γεωργία·

Or. fr
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 50
Παράγραφος 29

29. υπογραμμίζει ότι η επιβολή οικολογικών φόρων δεν είναι χρήσιμη παρά μόνο σε 
κοινοτικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει προτάσεις σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να προχωρήσει μια τέτοια πρωτοβουλία·

Or. de

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 51
Παράγραφος 29

29 εκτιμά ότι, παρότι πρόκειται για μια θεμελιωμένη πρόταση, η θέσπιση οικολογικών 
φόρων σε κοινοτικό θα μπορούσε να προκαλέσει στρεβλώσεις στο γεωργικό τομέα, 
να έχει ολέθριες επιπτώσεις για τους διασκορπισμένους πληθυσμούς που 
διασφαλίζουν τη διατήρηση του εδάφους και να επιβαρύνει τους λιγότερο 
ευνοημένους πληθυσμούς που ζουν στα κοντινά προάστια των μεγάλων πόλεων·

Or. es

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 52
Παράγραφος 29

29. στηρίζει την επιβολή οικολογικών φόρων σε κοινοτικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι 
αποτελούν, όπως και τα λοιπά μέσα της αγοράς, ένα μηχανισμό απαραίτητο για μια 
αποτελεσματική πολιτική για τη μείωση των διαφόρων μορφών ρύπανσης· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τον πρώτο 
οικολογικό φόρο έως το 2009 το αργότερο· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή 
να μελετήσει την πιθανότητα θέσπισης, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενός προγράμματος επιστροφής φιαλών και κουτιών·

Or. en
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 53
Παράγραφος 29

29. στηρίζει την επιβολή οικολογικών φόρων από τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι 
αποτελούν, όπως και τα λοιπά μέσα της αγοράς, ένα μηχανισμό απαραίτητο για μια 
αποτελεσματική πολιτική για τη μείωση των διαφόρων μορφών ρύπανσης·
(διαγραφή)

Or. nl

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 54
Παράγραφος 30

30. υπογραμμίζει ότι τα μέσα της αγοράς θα μπορούσαν ακόμη να προσφέρουν 
πραγματικές δυνατότητες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει στοχοθετημένες προτάσεις·

Or. de

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 55
Παράγραφος 30 β (νέα)

30β. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει, να ενθαρρύνει και να στηρίξει, τόσο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις τρίτες χώρες και στους κόλπους διεθνών 
οργανισμών, την ανάπτυξη των νέων και πιο αειφόρων οικονομικών μοντέλων της 
κοινωνικής οικονομίας της αλληλεγγύης και του δίκαιου εμπορίου·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 56
Παράγραφος 32

32. υπογραμμίζει ότι οι καινοτομίες στον τομέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
αποτελούν το βασικό μοχλό της αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα του περιβάλλοντος 
και ότι η λήψη κρατικών μέτρων για την τροποποίηση των συνηθειών παραγωγής 
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και κατανάλωσης θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη ως «ενίσχυση για την
έναρξη λειτουργίας»·

Or. de

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 57
Παράγραφος 32

32. θεωρεί ότι, παρά το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες συμβάλλουν 
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, δεν πρόκειται να 
προσφέρουν επαρκείς λύσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων· ενθαρρύνει την ταχεία υιοθέτηση και την εφαρμογή των μέτρων που 
απαιτούνται για την τροποποίηση των μοντέλων παραγωγής, κυκλοφορίας και 
κατανάλωσης που ακολουθούμε σήμερα·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 58
Παράγραφος 32 β (νέα)

32β. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της και να λάβει 
αποφάσεις για να καταστεί η πιο φειδωλή οικονομία παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τη 
χρησιμοποίηση πόρων και ενέργειας· υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των στόχων 
αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ασφάλεια σε ό,τι 
αφορά τον εφοδιασμό πόρων και ενέργειας, καθώς και στην αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 59
Παράγραφος 34

34. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μελετήσουν εις βάθος την αρχή της 
υποκατάστασης, η οποία πρέπει φυσικά να λαμβάνει υπόψη τη δημοσιονομική, 
κοινωνική και οικονομική αειφορία, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός φορέας 
ώθησης της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών φιλικότερων προς το 
περιβάλλον και την υγεία·

Or. de
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 60
Παράγραφος 36

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση με μεθόδους που στηρίζονται σε επιστημονικές βάσεις
και να την εντάξουν πλήρως στη βασική εκπαίδευση, καθώς και να οργανώσουν 
προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για ενηλίκους·

Or. de

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 61
Παράγραφος 37 β (νέα)

37β. εκφράζει τη λύπη του για την ανεπάρκεια των προτάσεων σε σχέση με την 
καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της αύξησης των 
ανισοτήτων· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένα 
μέτρα και πρωτοβουλίες, ώστε να συντελεστεί ουσιαστική πρόοδος στους τομείς 
αυτούς έως το 2010· αναμένει επίσης από τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένες 
αποφάσεις και μέτρα για την ταχεία και σημαντική μείωση της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και των ανισοτήτων· εκτιμά ότι οι πολιτικές 
απελευθέρωσης δεν απαντούν στα προβλήματα αυτά·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 62
Παράγραφος 37 γ (νέα)

37γ. αναμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μια ισχυρή και αποφασιστική 
δέσμευση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· υπογραμμίζει ότι 
χωρίς ενίσχυση της αλληλεγγύης δεν μπορεί να διασφαλιστεί χρηματοδότηση που 
θα εγγυάται ποιοτικά συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναπτύξει τους δείκτες αξιολόγησης της κοινωνικής κατάστασης και 
να τους ενσωματώσει στις αναλύσεις της συνολικής εξέλιξης της πορείας της 
Ένωσης·

Or. fr
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 63
Παράγραφος 38

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι υιοθετήθηκε επιτέλους η πρώτη 
θεματική στρατηγική· ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει ώστε να θεσπιστούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και το αργότερο έως το καλοκαίρι του 2006 όλες οι θεματικές 
στρατηγικές που έχουν ανακοινωθεί·

Or. nl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 64
Παράγραφος 39 β (νέα)

39β. καλεί την Επιτροπή να προβεί στο πλαίσιο της πρότασής της για αναθεώρηση της 
στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης πιο φιλόδοξες προτάσεις όσον αφορά την 
παρακολούθηση της εν λόγω στρατηγικής· υπογραμμίζει ότι η αναθεωρημένη 
στρατηγική πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ετήσιας αξιολόγησης, όπως 
αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ το 2001· ζητεί, στο 
ενδιάμεσο και όποτε απαιτείται, η αξιολόγηση αυτή να είναι δυνατόν να 
συμπληρώνεται με μέτρα και προτάσεις για την επίτευξη των αρχικών στόχων· 
εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην αξιολόγηση αυτή·

Or. fr

Τροπολογία: Margrete Auken

Τροπολογία 65
Παράγραφος 43 β (νέα)

43β. ζητεί να κληθεί επισήμως να γνωμοδοτήσει επί της πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης μετά τη 
δημοσίευσή της·

Or. en


