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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που διατυπώθηκαν στη σύνοδο κορυφής των χωρών 
της G8 στο Gleneagles από τους επικεφαλής 24 διεθνών επιχειρήσεων που 
εκπροσωπούν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, για παράδειγμα σχετικά με την 
ανάγκη να καθοριστούν μακροπρόθεσμοι στόχοι για τη σταθεροποίηση του 
κλίματος,

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι είναι ήδη ορατές οι ενδείξεις της αλλαγής του κλίματος, π.χ. η 
αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και η
τήξη των παγετώνων και των παγωμένων εδαφών, και ότι οι οικονομικές ζημίες οι 
οποίες οφείλονται σε φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες 
έχουν εξαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία σε σχέση με τα επίπεδα της δεκαετίας 
του 1960,

Or. en
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Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι είναι ήδη ορατές οι ενδείξεις της αλλαγής του κλίματος, π.χ. η τήξη
των παγετώνων και των παγωμένων εδαφών και πιθανότατα η αυξανόμενη 
συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων ή οι οικονομικές ζημίες οι 
οποίες οφείλονται σε φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, 
οι οποίες έχουν εξαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία σε σχέση με τα επίπεδα της 
δεκαετίας του 1960,

Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι οι βιομηχανικές χώρες έχουν μείζονα ευθύνη για τις εκπομπές αερίων 
του φαινομένου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τόσο στο παρόν όσο και στο 
παρελθόν, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες αναμένεται να πληγούν σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη μεγαλύτερη αστάθεια του κλίματος και ότι οι βιομηχανικές χώρες 
πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να βοηθήσουν τις φτωχότερες χώρες να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος και να τους παράσχουν τεχνολογική και 
χρηματική βοήθεια κατά το διάστημα προσαρμογής τους,

Or. nl

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι, (διαγράφεται) ήδη σήμερα, το 2005, οι δεσμεύσεις για μείωση των 
εκπομπών για την περίοδο μετά το 2012 πρέπει να αρχίσουν να εξετάζονται πολύ 
σύντομα και ότι, κατά συνέπεια, η ενδέκατη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος 
(COP-11) στο Μόντρεαλ πρέπει να θέσει αυτό το ζήτημα στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων της,

Or. nl



AM\583011EL.doc 3/33 PE 362.686v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι το Πρωτόκολλο του Κυότο ορίζει ότι το 2005 θα αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών για την 
περίοδο μετά το 2012 και ότι, κατά συνέπεια, η ενδέκατη διάσκεψη για την αλλαγή 
του κλίματος (COP 11) και η πρώτη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος (COP/ MOP 1) στο Μόντρεαλ πρέπει να 
θέσουν αυτό το ζήτημα στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους, 

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. εκτιμώντας ότι πρέπει σύντομα να καθοριστούν περαιτέρω στόχοι, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η βεβαιότητα των επενδύσεων σε πηγές ενέργειας με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε άνθρακα, σε τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, και να 
αποφευχθούν επενδύσεις σε ασύμβατες υποδομές ενέργειας,   

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη E

Ε. εκτιμώντας ότι για την επίτευξη του βασικού στόχου της UNFCCC –της αποφυγής 
της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος– σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές 
εκθέσεις ενδέχεται να απαιτηθεί σταθεροποίηση των περιεκτικοτήτων σε αέρια του 
φαινομένου του θερμοκηπίου σε ένα επίπεδο κάτω των 400 ppm (ισοδυν. CO2)
(διαγράφεται) και, επομένως, να καταστούν αναγκαίες δραστικές μειώσεις των 
εκπομπών στο εγγύς μέλλον,

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. εκτιμώντας ότι η σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε νέες παραγωγικές 
δυνατότητες που χρησιμοποιούν περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ενδέχεται να αυξήσει την εξάρτησή μας από την ενέργεια,

Or. fr

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. εκτιμώντας ότι οι κλιματικές συνέπειες μπορούν να μειωθούν σημαντικά με τον
καλύτερο σχεδιασμό σε επίπεδο κοινοτήτων,

Or. sv

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

ΣΤβ. εκτιμώντας ότι η πρόταση οδηγίας για την τελική ενεργειακή απόδοση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες περιλαμβάνει στόχους που δεν είναι καθόλου δεσμευτικοί 
και δεν παρέχει ικανοποιητικές προοπτικές για τη μείωση των ρυπογόνων 
εκπομπών ούτε αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος·  σημειώνοντας ότι το Κοινοβούλιο επανέλαβε τη γνώμη που διατύπωσε 
στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2001 σχετικά με το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα1, δηλαδή ότι μια ετήσια μείωση της τελικής έντασης της ενέργειας κατά 
2,5% αποτελεί έναν ελάχιστο, λογικό στόχο, 

Or. fr

  
1 ΕΕ C 343 της  5.12.2001, σελ. 190.
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. εκτιμώντας ότι απαιτείται σημαντική ενίσχυση της συμμετοχής στο επίπεδο του 
πολίτη στις συνολικές προσπάθειες για μείωση των εκπομπών και για ανάπτυξη ενός 
πιο βιώσιμου τρόπου ζωής και ότι μια οικονομία ελεύθερης αγοράς, χωρίς μείωση 
της υπερβολικής κατανάλωσης και παραγωγής, μπορεί μόνο να οδηγήσει σε 
αυξήσεις των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου,

Or. nl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Ha. εκτιμώντας ότι το κόστος των μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των αερίων 
του φαινομένου του θερμοκηπίου θα αντισταθμιστεί από τα οφέλη που θα 
προκύψουν από τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε
μέγιστο επίπεδο 2°C(*), πράγμα που θα αποτρέψει τις ζημίες και τις απώλειες που 
θα μπορούσε, σε διαφορετική περίπτωση, να προκαλέσει η αλλαγή του κλίματος σε 
όλο τον κόσμο,

(*) σε σύγκριση με τα επίπεδα που επικρατούσαν την προβιομηχανική εποχή 

Or. fr

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη I

I. εκτιμώντας ότι δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτώμαστε από την οικονομία που 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα (διαγράφεται)· ότι (διαγράφεται) πρέπει να 
παρασχεθεί βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι πλούσιες σε πόρους 
ανανεώσιμης ενέργειας αλλά δεν διαθέτουν σήμερα την τεχνολογία που απαιτείται για 
την εκμετάλλευσή τους,

Or. nl
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Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι η στρατηγική της Επιτροπής στο θέμα των κλιματικών μεταβολών πρέπει να 
βασιστεί σε μια προσέγγιση με έξι πτυχές:
- αξιοποίηση των βασικών στοιχείων του Κυότο –δεσμευτικοί στόχοι για τις εκπομπές 

αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, ένα παγκόσμιο σύστημα υπέρβασης-
εμπορικής εκμετάλλευσης και ευέλικτοι μηχανισμοί,

- ενέργειες για δραστική μείωση των εκπομπών στο εσωτερικό της ΕΕ, αρχικά με 
μειώσεις τουλάχιστον κατά 30% μέχρι το 2020, 

- υιοθέτηση μιας προενεργητικής προσέγγισης για την εξασφάλιση της συμμετοχής 
άλλων βασικών παραγόντων και ιδίως των ΗΠΑ,

- ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με χώρες όπως η Κίνα, η Νότια Αφρική, η 
Βραζιλία και η Ινδία ώστε να βοηθηθούν να αναπτύξουν στρατηγικές βιώσιμης 
ενέργειας και να  εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στις προσπάθειες μετριασμού,

- ενεργό προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για τις τεχνολογίες βιώσιμης 
ενέργειας και κατάργηση «στρεβλών» κινήτρων, όπως οι επιδοτήσεις ορυκτών 
καυσίμων, καθώς και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, όπως του κόστους 
των κλιματικών μεταβολών, στην τιμή παραγωγής της ενέργειας, 

-ενθάρρυνση της αυξημένης, άμεσης συμμετοχής στις προσπάθειες μετριασμού σε επίπεδο 
ευρωπαίου πολίτη, απαραίτητη προϋπόθεση των οποίων είναι η παροχή λεπτομερών 
πληροφοριών για την περιεκτικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σε άνθρακα, ενώ 
μια μελλοντική επιλογή είναι ένα σύστημα προσωπικών εμπορεύσιμων ποσοστώσεων·

Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1, περίπτωση 1

- αξιοποίηση του Κυότο, με απόλυτα και δεσμευτικά ανώτατα όρια για τα 
βιομηχανικά κράτη, 

Or. nl
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Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 17
Παράγραφος 1, περίπτωση 5 α (νέα)

- χρήση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, προκειμένου να προαχθεί η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της τιμής των τεχνολογιών που 
μειώνουν τις κλιματικές συνέπειες, 

Or. sv

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 18
Παράγραφος 1, περίπτωση 6

- ενθάρρυνση της αυξημένης, άμεσης συμμετοχής στις προσπάθειες μετριασμού σε 
επίπεδο ευρωπαίου πολίτη, απαραίτητη προϋπόθεση των οποίων είναι η παροχή 
λεπτομερών πληροφοριών για την περιεκτικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών 
σε άνθρακα (διαγράφεται)·

Or. nl

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 19
Παράγραφος 1, περίπτωση 6 α (νέα)

- απαίτηση από το πολιτικό σύστημα να αναλάβει την ευθύνη για τη λήψη μέτρων 
που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να μειώσουν τη δική τους επίδραση στο κλίμα, 

Or. sv

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 20
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν, κατά την πρώτη διάσκεψη 
των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, να 
εξετάζουν προτάσεις για ένα μελλοντικό καθεστώς για την αλλαγή του κλίματος για 
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την περίοδο μετά το 2012, βασισμένο στον συνολικό στόχο της μη αύξησης της 
μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας πάνω από 2°C σε σχέση με την προβιομηχανική 
εποχή· τονίζει ότι οι προτάσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στις αρχές της 
ισότητας, της βιωσιμότητας, της ευθύνης και της ικανότητας ή δυνατότητας 
δράσης·

Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 21
Παράγραφος 2

2. καλεί την ηγεσία της ΕΕ να παρουσιάσει κατά την ενδέκατη διάσκεψη για την αλλαγή 
του κλίματος προτάσεις για ένα μελλοντικό καθεστώς για την αλλαγή του κλίματος, 
βασισμένο στον συνολικό στόχο της μη αύξησης της μέσης παγκόσμιας 
θερμοκρασίας πάνω από 2°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή· καλεί την 
αντιπροσωπεία της ΕΕ να πείσει τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη για την 
αποφασιστικότητά της να δώσει συνέχεια στο Πρωτόκολλο του Κυότο, με 
απόλυτους και δεσμευτικούς περιορισμούς για τα βιομηχανικά κράτη και, 
ταυτόχρονα, να επιδιώξει ανάλογη δέσμευση από τις αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. nl

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 22
Παράγραφος 2

2. καλεί την ηγεσία της ΕΕ να παρουσιάσει, κατά την ενδέκατη διάσκεψη για την 
αλλαγή του κλίματος και την πρώτη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της 
σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος, προτάσεις για ένα μελλοντικό καθεστώς για 
την αλλαγή του κλίματος, βασισμένο στον συνολικό στόχο της μη αύξησης της μέσης 
παγκόσμιας θερμοκρασίας πάνω από 2°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή· 
τονίζει ότι οι προτάσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στις αρχές της ισότητας, της 
βιωσιμότητας, της ευθύνης και της ικανότητας ή δυνατότητας δράσης· 
υπογραμμίζει ότι μια σαφής, χρονικά καθορισμένη διαδικασία για τη 
διαπραγμάτευση μιας διεθνούς συνθήκης για την περίοδο μετά το 2012 πρέπει να 
συμφωνηθεί κατά την ενδέκατη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος και την 
πρώτη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για την αλλαγή του 
κλίματος και συνιστά αυτή η διαδικασία να επιδιωχθεί στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο και όχι μόνο στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος·

Or. en
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Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 23
Παράγραφος 3

3. πιστεύει ότι ένα μελλοντικό καθεστώς πρέπει να βασίζεται σε κοινές αλλά 
διαφοροποιημένες ευθύνες με στόχο τη συρρίκνωση και τη σύγκλιση, σε συνεχείς 
και προοδευτικά μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών και στη συμμετοχή 
περισσότερων χωρών στις προσπάθειες μείωσης· υπογραμμίζει ότι κάθε στόχος για τη 
μείωση των εκπομπών πρέπει να βασίζεται σε πρόσφατη επιστημικές έρευνες και να 
αποσκοπεί στη μη υπέρβαση της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κατά 
2°C με εύλογη βεβαιότητα· τονίζει, επιπλέον, ότι όλα τα μέτρα που εξετάζονται 
πρέπει να είναι αποδοτικά "από οικονομική άποψη και ότι, για τον λόγο αυτόν, ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αγοράς 
άνθρακα, βασισμένης στην αρχή "υπέρβαση - εμπορική εκμετάλλευση"·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 24
Παράγραφος 3

3. πιστεύει ότι ένα μελλοντικό καθεστώς πρέπει να βασίζεται σε κοινές αλλά 
διαφοροποιημένες ευθύνες, σε συνεχείς και προοδευτικά μεγαλύτερες μειώσεις των 
εκπομπών και στη συμμετοχή περισσότερων χωρών στις προσπάθειες μείωσης· 
τονίζει ότι όλα τα μέτρα που εξετάζονται πρέπει να είναι αποδοτικά "από οικονομική 
άποψη και ότι, για τον λόγο αυτόν, ένας μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η 
ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αγοράς άνθρακα, βασισμένης στην αρχή "υπέρβαση -
εμπορική εκμετάλλευση"· επισημαίνει επιπλέον ότι ο υπολογισμός της σχέσης 
αποδοτικότητας-κόστους πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος αδράνειας και τα 
αναμενόμενα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η έγκαιρη δράση και η 
καινοτομία, καθώς και η τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες θα μειώσουν το κόστος 
του περιορισμού·

Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 25
Παράγραφος 3

3. πιστεύει ότι ένα μελλοντικό καθεστώς πρέπει να βασίζεται σε κοινές αλλά 
διαφοροποιημένες ευθύνες, σε συνεχείς και προοδευτικά μεγαλύτερες μειώσεις των 
εκπομπών και στη συμμετοχή περισσότερων χωρών στις προσπάθειες μείωσης· 
τονίζει ότι όλα τα μέτρα που εξετάζονται πρέπει να είναι αποδοτικά από οικονομική 
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άποψη και ότι, για τον λόγο αυτόν, ένας μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η 
ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αγοράς άνθρακα, βασισμένης σε όριο εκπομπών
(διαγράφεται)·

Or. nl

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 26
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 23ης 
Μαρτίου 2005, ιδίως το ότι οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να επιδιώξουν μείωση των 
εκπομπών έως το 2020 της τάξεως του 15-30% (διαγράφεται)·

Or. es

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 27
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 23ης 
Μαρτίου 2005, ιδίως το ότι οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να επιδιώξουν μείωση των 
εκπομπών έως το 2020 της τάξεως του 15-30%· ωστόσο, επιμένει ότι απαιτούνται και 
μακροπρόθεσμοι στόχοι μείωσης των εκπομπών και προτείνει τον στόχο της μείωσης 
κατά 60-80% για το 2050· τονίζει ότι όλοι οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών 
πρέπει να βασίζονται σε πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και να αποσκοπούν στην 
επίτευξη, με εύλογη βεβαιότητα, αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας 
κατά 2°C·  

Or. nl

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 28
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 23ης 
Μαρτίου 2005, ιδίως το ότι οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να επιδιώξουν μείωση των 
εκπομπών έως το 2020 της τάξεως του 15-30%· ωστόσο, επιμένει ότι απαιτούνται και 
μακροπρόθεσμοι στόχοι μείωσης των εκπομπών και προτείνει τον στόχο της μείωσης 
κατά 60-80% για το 2050· επαναλαμβάνει ότι σύμφωνα με την αρχή της 
προσθετικότητας τουλάχιστον το ήμισυ των προσπαθειών μείωσης πρέπει να 
επιτευχθεί στο εσωτερικό· 

Or. en
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 29
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι για τον αποτελεσματικό μετριασμό των κλιματικών μεταβολών θα 
απαιτηθεί ριζική μεταμόρφωση των ενεργειακών συστημάτων και των συστημάτων 
μεταφορών και ότι αυτή η μεταμόρφωση πρέπει να καταστεί κινητήρια δύναμη στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, ώστε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα, καθώς και στις εξαγωγές· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει 
στρατηγική που θα καταστήσει την Ευρώπη την πιο αποδοτική σε θέματα 
ενέργειας οικονομία στον κόσμο, καθορίζοντας στόχους για ετήσιες μειώσεις της 
έντασης της ενέργειας της τάξης του 2,5-3%·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 30
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι για τον αποτελεσματικό μετριασμό των κλιματικών μεταβολών θα 
απαιτηθεί ριζική μεταμόρφωση των ενεργειακών συστημάτων και των συστημάτων 
μεταφορών, καθώς και του σχεδιασμού της θέρμανσης των κτιρίων, και ότι αυτή η 
μεταμόρφωση πρέπει να καταστεί κινητήρια δύναμη στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, ώστε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
(διαγράφεται)·

Or. fr

Τροπολογία: Τροπολογία 31

Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι για τον αποτελεσματικό μετριασμό των κλιματικών μεταβολών θα 
απαιτηθεί ριζική μεταμόρφωση των ενεργειακών συστημάτων και των συστημάτων 
μεταφορών και καλεί την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει στρατηγική που θα 
καταστήσει την Ευρώπη την πιο αποδοτική σε θέματα ενέργειας οικονομία στον 
κόσμο, ορίζοντας ετήσιους στόχους για την αύξηση της απόδοσης μεταξύ 3% και 
5%· 

Or. nl
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Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 32
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι για τον αποτελεσματικό μετριασμό των κλιματικών μεταβολών θα 
απαιτηθεί ριζική μεταμόρφωση των ενεργειακών συστημάτων και των συστημάτων 
μεταφορών και ότι αυτή η μεταμόρφωση πρέπει να καταστεί κινητήρια δύναμη στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, ώστε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα, καθώς και στις εξαγωγές· καλεί την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εκπονήσει στρατηγική που θα καταστήσει την Ευρώπη την πιο αποδοτική σε 
θέματα ενέργειας οικονομία στον κόσμο, ορίζοντας στόχους για την ετήσια αύξηση 
της απόδοσης της τάξης του 3%·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 33
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. αναγνωρίζει ότι η καθυστερημένη δράση θα αυξήσει τον κίνδυνο δυσμενών 
περιβαλλοντικών συνεπειών και μεγαλύτερου κόστους· επιπλέον, δηλώνει ότι η 
μείωση των παγκόσμιων εκπομπών δεν πρέπει να οδηγήσει σε άλλες απειλές, π.χ. 
κινδύνους για την υγεία, ραδιενεργά απόβλητα, διάδοση ή τρομοκρατία, και κατά 
συνέπεια οι πιστώσεις στο πλαίσιο των μηχανισμών καθαρής ανάπτυξης και κοινής 
εφαρμογής (CDM/JI) ή παρόμοιες πιστώσεις πρέπει να συνεχίσουν να αποκλείουν 
τις πυρηνικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 34
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. σημειώνει ότι η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος ( IPCC)
κατέληξε ήδη το 1996 στο συμπέρασμα ότι η ατομική ενέργεια δεν αποτελεί λύση 
για την αλλαγή του κλίματος καθώς θα απαιτούσε την κατασκευή περίπου 70 
αντιδραστήρων ετησίως μέχρι το 2100, μόνο για την αύξηση της συνεισφοράς της 
στο 47% των παγκόσμιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια·

Or. en
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Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 35
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει επανεξετάσουν και να 
αναθεωρήσουν τα μέσα που διαθέτουν για το σχεδιασμό σε επίπεδο κοινοτήτων, 
προκειμένου να μειώσουν την επίδραση στο κλίμα, ιδίως όσον αφορά το σχεδιασμό 
και τις νέες επενδύσεις στον τομέα των συστημάτων μεταφορών και των νέων 
οικιστικών και βιομηχανικών περιοχών·

Or. sv

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 36
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι πολλές από τις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου υπάρχουν ήδη· ωστόσο, 
υπάρχουν πολλά εμπόδια για την είσοδό τους στην αγορά, κατά κύριο λόγο στρεβλά 
κίνητρα, όπως οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων· για αυτόν τον λόγο, καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την κατάργηση όλων των επιδοτήσεων αυτού 
του είδους και στη θέση τους να θεσπίσει μια δομή θετικών κινήτρων για την 
ενίσχυση της χρήσης τεχνολογιών ενεργειακά αποδοτικών, χαμηλής περιεκτικότητας 
σε άνθρακα, και τεχνολογιών που δεν απαιτούν τη χρήση άνθρακα, και ζητεί την 
προενεργητική χρήση των δημοσίων συμβάσεων εντός της ΕΕ η οποία θα συμβάλει 
στη μείωση του κόστους παρόμοιων τεχνολογιών· επιπλέον, ζητεί ένα πρόγραμμα 
σύγκρουσης, ανάλογο προς το πρόγραμμα Apollo των ΗΠΑ στη δεκαετία του 1960, 
με σκοπό την προώθηση της έρευνας στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 37
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι πολλές από τις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου υπάρχουν ήδη· ωστόσο, 
υπάρχουν πολλά εμπόδια για τη διάδοσή τους, κατά κύριο λόγο στρεβλά κίνητρα, 
όπως οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων· για αυτόν τον λόγο, παροτρύνει την ηγεσία 
της ΕΕ να θεσπίσει μια δομή θετικών κινήτρων για την ενίσχυση της χρήσης 
τεχνολογιών ενεργειακά αποδοτικών, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, και 
τεχνολογιών που δεν απαιτούν τη χρήση άνθρακα, και ζητεί οι διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων εντός της ΕΕ να συμβάλουν στη μείωση του κόστους 
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παρόμοιων τεχνολογιών· επιπλέον, ζητεί την επικέντρωση του εβδόμου 
προγράμματος-πλαισίου στην έρευνα και την καινοτομία σε τομείς που σχετίζονται 
με τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 38
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. καλεί την Επιτροπή, δεδομένου ότι μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο, μέρος των 
ενεργειακών υποδομών της ΕΕ πρέπει να αντικατασταθούν τις επόμενες δεκαετίες, 
να παρουσιάσει προτάσεις που να εξασφαλίζουν ότι όλες οι επενδύσεις σε 
ενεργειακές υποδομές εντός της ΕΕ εφαρμόζουν τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες όσον αφορά τις χαμηλές έως και μηδενικές εκπομπές ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 39
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. σημειώνει ότι οι τεχνικές σύλληψης και αποθήκευσης άνθρακα δεν μπορούν να 
εμποδίσουν τη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι, ως εκ τούτου, 
αποτελούν μόνο πρόσκαιρες λύσεις για τον περιορισμό της αποδέσμευσης 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, επομένως η σύλληψη και αποθήκευση 
άνθρακα δεν πρέπει να θεωρούνται περιβαλλοντικώς βιώσιμες τεχνικές και οι 
χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να κατανέμονται σε πραγματικές λύσεις, όπως οι 
διάφορες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας και οι τεχνολογίες εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου 
συντελεί σε μεγάλο βαθμό στις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου 
και όσον αφορά τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο είναι προτιμότερη μόνο σε 
σχέση με τη χρήση άλλων ορυκτών καυσίμων·  

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 40
Παράγραφος 6 γ (νέα)

6c. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν σαφείς και συγκεκριμένες 
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παρατηρήσεις σχετικά με ενδεχόμενη μεταρρύθμιση του Μηχανισμού Καθαρής 
Ανάπτυξης (CDM) και των οργάνων του, με στόχο να ενισχυθεί η εφαρμογή του και 
να προαχθεί η ευρύτερη συμμετοχή φορέων του ιδιωτικού τομέα και να δοθεί, κατά
τον τρόπο αυτό, η απαραίτητη ώθηση για τη συνέχιση της προσπάθειας μετά το 
2012· 

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 41
Παράγραφος 6 δ (νέα)

6δ. επισημαίνει την ανάγκη να προαχθούν νέες τεχνολογίες συστημάτων με βάση στο 
διάστημα για την ανάλυση των φυσικών καταστροφών από το διάστημα και, κατά 
συνέπεια, την πρόβλεψη και τον μετριασμό των καταστρεπτικών τους συνεπειών·

Or. es

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 42
Παράγραφος 6 ε (νέα)

6ε. σημειώνει με ανησυχία την αύξηση των μεταφορών φορτίου, καλεί την Επιτροπή 
να καταρτίσει εκτίμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούνται 
από τις μεταφορές φορτίου και παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει καινοτόμα 
μέσα που θα καταδεικνύουν τη ρύπανση με διοξείδιο του άνθρακα  που προκαλούν 
οι μεταφορές·

Or. nl

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 43
Παράγραφος 6 στ (νέα)

6στ. εκφράζει την άποψη ότι ο σύνθετος χαρακτήρας της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης που απαιτεί η αλλαγή του κλίματος και η πρόληψη των καταστροφών, 
καθώς και οι διασυνοριακές τους διαστάσεις, καθιστούν αναγκαία την εξεύρεση 
ενός ευρωπαϊκού τύπου που θα υπερβαίνει την αρχή της περιφερειακής και εθνικής 
επικουρικότητας· 

Or. es
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Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 44
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

6ζ. καλεί την ηγεσία των χωρών της ΕΕ που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να 
συνεισφέρουν στο συμπληρωματικό ταμείο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
Εκτελεστική Επιτροπή του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης μπορεί να 
εκπληρώσει την εντολή που της έχει ανατεθεί για τη δημιουργία ενός εύρυθμου και 
αποτελεσματικού μηχανισμού· 

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 45
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας 
καθώς συμβάλλουν σε περίπου 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της 
Κοινότητας, εκ των οποίων το 85% αναλογεί στις οδικές μεταφορές, ενώ οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές είναι 5 φορές πιο αποδοτικές σε θέματα ενέργειας·
επομένως, απευθύνει έκκληση για την ενίσχυση των σιδηροδρομικών και των 
γενικών δημόσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δημόσιων 
μεταφορών. Επίσης εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εθελοντική συμφωνία 
με τις αυτοκινητοβιομηχανίες δεν προβλέπεται να έχει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα· για αυτόν τον λόγο ζητεί να καταρτιστεί σύντομα μια πολιτική 
δραστικών μέτρων για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές, περιλαμβανομένων 
υποχρεωτικών στόχων για τη μείωση των προερχόμενων από ορυκτά καύσιμα 
εκπομπών CO2 από νέα οχήματα - κατ' ανώτατο όριο 120 g CO2/km  για το 2012 για 
κάθε πώληση ενός μέσου οχήματος - καθώς και μια πιο καινοτόμο χωροταξική 
πολιτική· 

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 46
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας και 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εθελοντική συμφωνία με τις 
αυτοκινητοβιομηχανίες δεν προβλέπεται να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· για 
αυτόν τον λόγο ζητεί να καταρτιστεί σύντομα μια πολιτική δραστικών μέτρων για 
μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές, περιλαμβανομένων υποχρεωτικών στόχων 
για τη μείωση των προερχόμενων από ορυκτά καύσιμα εκπομπών CO2 από νέα 
οχήματα· ζητεί σαφή και απτά μέτρα· εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία δεν μπορεί να επιτύχει τον στόχο των 140 gm/km εντός της 
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προβλεπόμενης προθεσμίας· ζητεί την επιβολή νόμιμου ορίου 80-100 gm/km πιο 
μακροπρόθεσμα· επίσης ζητεί τη θέσπιση συστήματος εμπορεύσιμων δικαιωμάτων 
εκπομπών για την αυτοκινητοβιομηχανία, ώστε η βιομηχανία να συνεχίσει να 
μειώνει τις εκπομπές έναντι του χαμηλότερου κόστους· καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει καινοτόμα μέτρα που θα δώσουν στην βιομηχανία κίνητρα για την 
ταχύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου·  

Or. nl

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 47
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας και 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εθελοντική συμφωνία με τις 
αυτοκινητοβιομηχανίες δεν προβλέπεται να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· για 
αυτόν τον λόγο ζητεί να καταρτιστεί σύντομα μια πολιτική δραστικών μέτρων για 
μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές, περιλαμβανομένων υποχρεωτικών στόχων 
για τη μείωση των προερχόμενων από ορυκτά καύσιμα εκπομπών CO2 από νέα 
οχήματα - κατ' ανώτατο όριο 120 g CO2/km  για το 2010 για κάθε πώληση ενός 
μέσου οχήματος - καθώς και στοχευμένη στήριξη των δημόσιων μεταφορών και μια 
πιο καινοτόμο χωροταξική πολιτική που θα περιλαμβάνει μια μετατόπιση από τις 
οδικές μεταφορές στις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές· οι πρωτοβουλίες 
για την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού σιδηροδρομικού συστήματος πρέπει 
να συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά επιβατών και φορτίου·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 48
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας και 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εθελοντική συμφωνία με τις 
αυτοκινητοβιομηχανίες δεν προβλέπεται να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· για 
αυτόν τον λόγο ζητεί να καταρτιστεί σύντομα μια πολιτική δραστικών μέτρων για 
μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές, περιλαμβανομένων υποχρεωτικών στόχων 
για τη μείωση των προερχόμενων από ορυκτά καύσιμα εκπομπών CO2 από νέα 
οχήματα - κατ' ανώτατο όριο 120 g CO2/km  για το 2012 για κάθε πώληση ενός 
μέσου οχήματος- και την ανάπτυξη της παραγωγής υβριδικών οχημάτων - καθώς 
και μια πιο καινοτόμο χωροταξική πολιτική· στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή θα 
καταρτίσει κατάλογο μεγάλων έργων που αφορούν συνδυασμένες οδικές και 
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σιδηροδρομικές μεταφορές και τρένα υψηλής ταχύτητας με στόχο τον περιορισμό 
των οδικών μεταφορών και, αποβλέποντας στην ταχύτερη υλοποίηση αυτών των 
μεγάλων έργων, θα ανακοινώσει τη δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού δανειοδοτικού 
μέσου·

Or. fr

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 49
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας και 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εθελοντική συμφωνία με τις 
αυτοκινητοβιομηχανίες δεν προβλέπεται να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· για 
αυτόν τον λόγο ζητεί να καταρτιστεί σύντομα μια πολιτική δραστικών μέτρων για 
μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές, περιλαμβανομένων υποχρεωτικών στόχων 
για τη μείωση των προερχόμενων από ορυκτά καύσιμα εκπομπών CO2 από νέα 
οχήματα· συνιστά τον ορισμό ανώτατου ορίου 120 g CO2/km  για το 2010 για κάθε 
πώληση ενός μέσου οχήματος με στόχο τη μείωση των μέσων συνολικών εκπομπών 
οχημάτων σε 60g CO2/km μέχρι το 2020 (μεταξύ άλλων με τον καθορισμό ορίων 
ταχύτητας για όλη την ΕΕ και ελάχιστων προτύπων απόδοσης καυσίμων),  καθώς 
και μια πιο καινοτόμο χωροταξική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 50
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. θεωρεί, όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, έχοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στο πλαίσιο του άρθρου 174, παράγραφος 2 της Συνθήκης, ότι οι οδηγοί 
που επιλέγουν να έχουν στην κατοχή τους οχήματα με εκπομπές που υπερβαίνουν 
τα 120 g CO2/km πρέπει να υποχρεώνονται να πληρώνουν για το προνόμιο αυτό και 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για το σκοπό αυτό· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τα οφέλη για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος 
που θα μπορούσε να επιφέρει η χρήση σε όλα τα κράτη μέλη φορτηγών του 
μεγέθους των σουηδικών/φινλανδικών φορτηγών και να υποβάλει έκθεση με τα 
πορίσματά της προσεχώς·

Or. en
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 51
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. θεωρεί, όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ότι ο κατακερματισμός και τα
πολλά εναπομένοντα κωλύματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφοράς φορτίου της 
ΕΕ ασκούν σήμερα σημαντική έμμεση επίδραση στις εκπομπές του τομέα των 
μεταφορών, κυρίως όταν λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα φορτίου που μεταφέρεται 
σιδηροδρομικώς στην ΕΕ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, και συνεπώς καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την 
Αλλαγή του Κλίματος (ECCP), να υποβάλει προτάσεις για τη δημιουργία ενός 
«διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου ταχείας μεταφοράς φορτίου» το οποίο θα 
επιλύσει το πρόβλημα του κατακερματισμού του δικτύου μεταφοράς φορτίου και 
θα εξαλείψει τα εναπομένοντα κωλύματα των υποδομών· 

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 52
Παράγραφος 7 γ (νέα)

7γ. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να μετατοπίσει μεγάλο μέρος των οδικών
μεταφορών σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει προτάσεις με στόχο τη σταθεροποίηση ή τη μείωση του όγκου 
κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τώρα μέχρι το 2010·

Or. fr

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 53
Παράγραφος 7 δ (νέα)

7δ. επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενσωματωθούν οι εκπομπές από τις διεθνείς 
πτήσεις και θαλάσσιες μεταφορές στους στόχους για τη μείωση των εκπομπών από 
το 2012·   

Or. en
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 54
Παράγραφος 7 ε (νέα)

7ε. καλεί τα κράτη  μέλη να μεταβιβάσουν τις επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα σε 
καθαρές ή πιο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας· σημειώνει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση αντιστοιχεί σε απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και 
ιδιωτικοποίησης του συγκεκριμένου τομέα, με αποτέλεσμα οι τιμές της ενέργειας  
να είναι χαμηλότερες από ό,τι θα έπρεπε· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
παρά τις σχετικά πρόσφατες πετρελαϊκές κρίσεις, ούτε τα κράτη μέλη ούτε η 
Επιτροπή έλαβαν μέτρα με στόχο τουλάχιστον να προαγάγουν την εξοικονόμηση 
ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 55
Παράγραφος 7 στ (νέα)

7στ. υποστηρίζει τη θέσπιση οικολογικών φόρων σε κοινοτικό επίπεδο· τονίζει ότι, όπως 
και άλλα μέσα της αγοράς, είναι ουσιώδεις για την εφαρμογή αποτελεσματικής 
πολιτικής για τη μείωση της ρύπανσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις 
και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τον πρώτο ευρωπαϊκό οικολογικό φόρο μέχρι το 
2009 το αργότερο·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 56
Παράγραφος 7 ζ (νέα)

7ζ. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια θεματική στρατηγική για το 
αστικό περιβάλλον, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της ποιότητας των 
αστικών περιοχών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας· σε σχέση με 
την αλλαγή του κλίματος, εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
σε δύο τομείς πολιτικής: την ανάπτυξη υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών που 
χρησιμοποιούν καθαρές ή λιγότερο ρυπαίνουσες τεχνολογίες και την προώθηση
βιώσιμων, υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας μεθόδων κατασκευής· 

Or. fr
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 57
Παράγραφος 8

8. προκειμένου να καταδείξει τον σαφή ηγετικό ρόλο της ΕΕ ενόψει των 
διαπραγματεύσεων του 2012, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες 
νομοθετικές προτάσεις για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα 
κτίρια και για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα βιολογικά καύσιμα, προκειμένου 
να συμπεριληφθούν τα βιολογικά ευέλικτα καύσιμα τελευταίας τεχνολογίας (όπως
MTHF, Ethyl Levulinate, κ.λπ), να θεσπίσει υποχρεωτικά κοινά πρότυπα για 
ολόκληρη την ΕΕ  όσον αφορά τα νέα αυτά καύσιμα και να καθιερώσει ελάχιστες 
αναλογίες ανάμιξης, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος για την Αλλαγή του Κλίματος·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 58
Παράγραφος 8

8. καλεί την ηγεσία της ΕΕ να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα κτίρια κατά τρόπο ώστε να 
παρέχει κίνητρα για τη μείωση της ποσότητας ενέργειας που απαιτείται για τη 
θέρμανση παλαιών (-30%) και νέων (-80%) κτιρίων μέσω βελτιώσεων στο 
σχεδιασμό της θέρμανσης και μόνωσης και της χρήσης τεχνολογιών χαμηλής 
χρήσης ενέργειας, και για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα βιολογικά καύσιμα, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν τα βιολογικά ευέλικτα καύσιμα τελευταίας 
τεχνολογίας, και να καθιερώσει ελάχιστες αναλογίες ανάμιξης·

Or. fr

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 59
Παράγραφος 8

8. καλεί την ηγεσία της ΕΕ να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα κτίρια και για την αναθεώρηση 
της οδηγίας για τα βιολογικά καύσιμα, προκειμένου να συμπεριληφθούν ελάχιστοι 
υποχρεωτικοί στόχοι και τα βιολογικά ευέλικτα καύσιμα τελευταίας τεχνολογίας, και 
να καθιερώσει ελάχιστες αναλογίες ανάμιξης. Επιπλέον, τα πρότυπα για τη βενζίνη 
και το ντίζελ πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να καθιστούν δυνατή την άμεση 
ανάμιξη τουλάχιστον 10% βιολογικών καυσίμων στα καύσιμα· 

Or. en
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Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 60
Παράγραφος 8

8. καλεί την ηγεσία της ΕΕ να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα κτίρια και για την αναθεώρηση 
της οδηγίας για τα βιολογικά καύσιμα, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα βιολογικά 
ευέλικτα καύσιμα τελευταίας τεχνολογίας, και να δημιουργήσει κίνητρα για τους 
στόλους επιχειρηματικών οχημάτων που κινούνται με βιολογικά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 61
Παράγραφος 8

8. καλεί την ηγεσία της ΕΕ να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα κτίρια, ώστε να προβλέπει τη 
χρήση συγκεκριμένου ποσοστού ξύλου στα νέα κτίρια, και για την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τα βιολογικά καύσιμα, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα βιολογικά 
ευέλικτα καύσιμα τελευταίας τεχνολογίας, και να καθιερώσει ελάχιστες αναλογίες 
ανάμιξης· 

Or. fr

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 62
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. καλεί τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν ότι τα διαρθρωτικά 
ταμεία αντιμετωπίζουν ως ζήτημα προτεραιότητας την αειφόρο ανάπτυξη και την 
παροχή κοινωνικής στέγης·

Or. fr
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 63
Παράγραφος 9

9. προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για τη μείωση του αντικτύπου των 
αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα, συμπεριλαμβάνοντας την αεροπορία στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ETS), ώστε να 
καλύπτονται όλες οι πτήσεις προς και από όλα τα αεροδρόμια της ΕΕ· (διαγράφεται) 
ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει (διαγράφεται) προοπτικές για την 
αντιμετώπιση του συνολικού αντικτύπου των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα· 
απευθύνει έκκληση για παράλληλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 
εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές· 

Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 64
Παράγραφος 9

9. προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για τη μείωση του αντικτύπου των 
αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα (διαγράφεται)· τονίζει ότι οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα δεν είναι παρά το πρώτο βήμα και ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει μελλοντικές προοπτικές για την αντιμετώπιση του συνολικού αντικτύπου 
των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα· 

Or. nl

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 65
Παράγραφος 9

9. προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για τη μείωση του αντικτύπου των 
αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα, δημιουργώντας ένα σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής για τις εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές για την 
περίοδο 2008-2012, ώστε να καλύπτονται όλες οι πτήσεις προς και από όλα τα 
αεροδρόμια της ΕΕ και να θεσπίσει παράλληλα μέσα για την αντιμετώπιση του 
συνολικού αντικτύπου των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα·    

Or. en
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 66
Παράγραφος 9

9. σημειώνει ότι οι αεροπορικές μεταφορές ευθύνονται για ποσοστό μεταξύ 4% και 
9% του συνόλου των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου σε 
παγκόσμιο επίπεδο και ότι οι εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές αυξάνονται 
με ετήσιο ρυθμό 3%· τονίζει τη σημασία του καθορισμού αυστηρών στόχων για τη 
μείωση των εκπομπών για τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών· προτρέπει την 
Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για τη μείωση του αντικτύπου των αεροπορικών 
μεταφορών στο κλίμα, συμπεριλαμβάνοντας την αεροπορία στο σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ETS), ώστε να καλύπτονται όλες οι 
πτήσεις προς και από όλα τα αεροδρόμια της ΕΕ· τονίζει ότι οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα δεν είναι παρά το πρώτο βήμα και ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει μελλοντικές προοπτικές για την αντιμετώπιση του συνολικού αντικτύπου 
των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα· 

Or. nl

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 67
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει γενικό φόρο για τις μεταφορές με στόχο την 
αποθάρρυνση των ρυπαινουσών μορφών μεταφορών το πραγματικό κόστος των 
οποίων έχει υποεκτιμηθεί, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος που σχετίζεται με 
τη ρύπανση που προκαλούν, γεγονός που οδηγεί επίσης σε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού έναντι άλλων μη ρυπαινουσών μορφών μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 68
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. καλεί την Επιτροπή να ορίσει με σαφήνεια την πορεία προς την οικονομία χαμηλών
επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα, με την εκπόνηση οδικού χάρτη που, μεταξύ 
άλλων, θα αναλύει περισσότερο τι μπορεί να αναμένουμε από την ενέργεια 
υδρογόνου και την ανανεώσιμη ενέργεια· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει, 
ταυτόχρονα, τυχόν εμπόδια στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων και καθαρών 
τεχνολογιών· 

Or. nl



AM\583011EL.doc 25/33 PE 362.686v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 69
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι η ταχεία ανάπτυξη της χρήσης ενέργειας από βιομάζα και άλλες γεωργικές 
διεργασίες πρέπει να αποτελέσει μία προτεραιότητα (διαγράφεται)· 

Or. fr

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 70
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι η ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και άλλες 
γεωργικές διεργασίες πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα στην κοινή 
γεωργική πολιτική παράλληλα με την ισορροπημένη προσέγγιση της παραγωγής 
ειδών διατροφής· 

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 71
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι η ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και άλλες 
γεωργικές διεργασίες πρέπει να αποτελέσει βραχυπρόθεσμα κορυφαία προτεραιότητα· 
για αυτόν τον λόγο, καλεί την ΕΕ να μεταθέσει σταδιακά τους μηχανισμούς 
υποστήριξης της γεωργίας από την παραγωγή τροφίμων προς την ενθάρρυνση της 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας· τονίζει ότι η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα 
πρέπει να οργανώνεται με τρόπο που να είναι αποτελεσματικός όσον αφορά τη 
μετατροπή της ενέργειας αλλά και οικολογικώς βιώσιμος· 

Or. en

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 72
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι η ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και άλλες 
γεωργικές διεργασίες πρέπει να αποτελέσει βραχυπρόθεσμα κορυφαία προτεραιότητα· 
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για αυτόν τον λόγο, καλεί την ΕΕ να μετατοπίσει το επίκεντρο των μηχανισμών 
υποστήριξης της γεωργίας από την παραγωγή τροφίμων προς την ενθάρρυνση της 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 73
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης των γραμμών έρευνας και των
προληπτικών μέτρων, προκειμένου να αποτραπούν οι συνέπειες στην ανθρώπινη 
υγεία και ασφάλεια, οι πλημμύρες, η ξηρασία, οι πυρκαγιές –ιδίως σε δασώδεις και 
προστατευόμενες περιοχές– , η μείωση της βιοποικιλότητας και οι οικονομικές 
ζημίες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τη σημασία των 
δασών και των καλλιεργειών στην απορρόφηση του άνθρακα, την επιβράδυνση της 
διάβρωσης, την παροχή πόρων και τελικά στη ρύθμιση του κλίματος·

Or. es

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 74
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 75
Παράγραφος 11

11. προκειμένου  να εξασφαλίσει ίσους όρους συμμετοχής σε διεθνές επίπεδο, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προτείνουν τομεακούς 
στόχους για εξαγωγικούς κλάδους έντασης ενέργειας σε χώρες χωρίς υποχρεωτικές 
δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών, ως συμπλήρωμα των δεσμευτικών 
στόχων για τις εκπομπές για τις βιομηχανικές χώρες· επιπλέον, ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει την πιθανότητα σύνδεσης του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ με τρίτες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 76
Παράγραφος 11

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν μια προσέγγιση κατά τομέα στις συζητήσεις για το μελλοντικό διεθνές 
καθεστώς για την αλλαγή του κλίματος· επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει την πιθανότητα σύνδεσης του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ με 
τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει ενεργητική στάση στο πλαίσιο 
του διαλόγου με επιχειρήσεις σε κάθε τομέα της βιομηχανίας, προκειμένου να 
αποκτήσει μια συνολική εικόνα των αλλαγών που μπορούν και πρέπει να 
επιτευχθούν στην παραγωγή, την κατανάλωση και τη μεταφορά, ώστε να μειωθούν 
οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Or. nl

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 77
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη το πρόβλημα εκείνων που δρέπουν τα 
οφέλη χωρίς να συνεισφέρουν («free-rider») στον τομέα του μετριασμού των 
κλιματικών μεταβολών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν το 
ενδεχόμενο θέσπισης οριακών μέτρων προσαρμογής για το εμπόριο, προκειμένου 
να αντισταθμίσουν κάθε βραχυπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί 
να έχουν οι παραγωγοί σε βιομηχανικές χώρες όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί ως 
προς τον άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 78
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη το πρόβλημα εκείνων που δρέπουν τα 
οφέλη χωρίς να συνεισφέρουν («free-rider») στον τομέα του μετριασμού των 
κλιματικών μεταβολών· προτείνει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 79
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 80
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 81
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων 
χωρών· ωστόσο, οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τις 
πρακτικές των βιομηχανικών χωρών που είχαν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος· πιστεύει ότι οι κανόνες του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης πρέπει 
να αναθεωρηθούν ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης· 
προτείνει οι δανειοδοτικές προτεραιότητες των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, καθώς και οι προσπάθειες της ΕΕ για παροχή βοήθειας, να 
μετατοπιστούν προς την υποστήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης· προτείνει, ως εκ τούτου, τη δρομολόγηση μιας πολυμερούς 
Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ενέργεια –με τη συμμετοχή της ΕΕ και χωρών όπως η 
Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική κ.ά. καθώς και ορισμένων μεγάλων 
εταιρειών του τομέα της ενέργειας– η οποία θα αποσκοπεί στη δυναμική προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, με βασικούς στόχους τους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών, βασιζόμενη στο παράδειγμα της πρόσφατα 
συμφωνηθείσας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας για την αλλαγή του κλίματος·

Or. en
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 82
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων 
χωρών· ωστόσο, οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τις 
πρακτικές των βιομηχανικών χωρών που είχαν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα βιομηχανικά κράτη 
πρέπει να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη 
βιώσιμων τεχνολογιών· προτείνει, ως εκ τούτου, τη δρομολόγηση μιας πολυμερούς 
Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ενέργεια –με τη συμμετοχή της ΕΕ και χωρών όπως η 
Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική κ.ά. καθώς και ορισμένων μεγάλων 
εταιρειών του τομέα της ενέργειας– η οποία θα αποσκοπεί στη δυναμική προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, με βασικούς στόχους τους τομείς της 
ενέργειας και των μεταφορών· 

Or. nl

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 83
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων 
χωρών· ωστόσο, οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τις
πρακτικές των βιομηχανικών χωρών που είχαν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος· προτείνει, ως εκ τούτου, τη δρομολόγηση μιας πολυμερούς 
Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ενέργεια –με τη συμμετοχή της ΕΕ και χωρών όπως η 
Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική κ.ά. καθώς και ορισμένων 
μεγάλων εταιρειών του τομέα της ενέργειας– η οποία θα αποσκοπεί στη δυναμική 
προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, με βασικούς στόχους τους 
τομείς της ενέργειας και των μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 84
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. αναγνωρίζει ότι θα χρειαστούν αλλαγές ως προς την προσέγγιση και τις υλικές 
προσαρμογές, προκειμένου να μπορέσει η κοινωνία να προετοιμαστεί για τις 
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συνέπειες της αλλαγής του κλίματος (για παράδειγμα, καλύτερος χωροταξικός 
σχεδιασμός, αναθεώρηση των οικοδομικών κανονισμών, βελτιωμένα 
αντιπλημμυρικά μέτρα, γεωγραφική διαφοροποίηση των κέντρων παραγωγής, 
σχεδιασμός για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 85
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της τεχνολογικής συνεργασίας με χώρες του 
Παραρτήματος Β και της αναθεώρησης της συμφωνίας του Cotonou, να βοηθήσει 
τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές για την 
ενέργεια, ώστε να ελαχιστοποιήσουν την εξάρτησή τους από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα, να προαγάγουν την άμεση τεχνολογική πρόοδο, κυρίως όσον αφορά την 
ανανεώσιμη ενέργεια, και να τις βοηθήσουν να εκπληρώσουν τους αναπτυξιακούς 
στόχους της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 86
Παράγραφος 14 β (νέα)

14β. αναγνωρίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προσαρμογή της κοινωνίας μας, 
ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτική στα καιρικά φαινόμενα (καλύτερος 
χωροταξικός σχεδιασμός, οικοδομικοί κανονισμοί, αντιπλημμυρικά μέτρα, 
γεωγραφική διαφοροποίηση κέντρων παραγωγής, σχεδιασμός για περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 87
Παράγραφος 15

15. επιμένει στην ανάγκη αύξησης της οικονομικής βοήθειας προς τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος· τονίζει ότι αυτή 
η βοήθεια δεν πρέπει να θεωρηθεί ως  φιλανθρωπική πράξη αλλά ως αναγνώριση 
της ιστορικής ευθύνης για το μεγαλύτερο μέρος της κλιματικής κρίσης· σε αυτό το 
πλαίσιο, θεωρεί ότι η διαχείριση της βιώσιμης δασοκομίας, ιδίως των τροπικών 



AM\583011EL.doc 31/33 PE 362.686v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

δασών, συνιστά σημαντικό στοιχείο τόσο για τον μετριασμό των κλιματικών 
μεταβολών όσο και για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος· 

Or. nl

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 88
Παράγραφος 15

15. επιμένει στην ανάγκη αύξησης της οικονομικής βοήθειας προς τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος· σε αυτό το 
πλαίσιο, θεωρεί ότι η διαχείριση της βιώσιμης δασοκομίας, ιδίως των τροπικών 
δασών, συνιστά σημαντικό στοιχείο τόσο για τον μετριασμό των κλιματικών 
μεταβολών όσο και για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και, για το λόγο 
αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε αυτό στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της για την αναπτυξιακή συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas και Rebecca Harms

Τροπολογία 89
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη σκοπιμότητα και τα πλεονεκτήματα της 
θέσπισης συστήματος προσωπικών εμπορεύσιμων ποσοστώσεων εκπομπών, με 
στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και να επηρεάσει τις τάσεις της 
ιδιωτικής κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 90
Παράγραφος 16

16. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δώσουν ένα θετικό παράδειγμα περιορίζοντας 
τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου στις διάφορες δραστηριότητές 
τους, μέσω της ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων γραφείων και 
όλου του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, της χρησιμοποίησης οχημάτων χαμηλής 
χρήσης άνθρακα για την υπηρεσία οδηγών, κλπ.· 
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Or. fr

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 91
Παράγραφος 16

16. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δώσουν ένα θετικό παράδειγμα περιορίζοντας 
τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου στις διάφορες δραστηριότητές 
τους, μέσω της ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων γραφείων και 
όλου του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, της επιλογής μέσων μεταφοράς με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα κλπ.· ιδιαίτερες προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με 
τις μετακινήσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (διαγράφεται)
χρήση οχημάτων χαμηλής χρήσης άνθρακα για την υπηρεσία οδηγών κλπ·

Or. fr

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard και Roberto Musacchio

Τροπολογία 92
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. καλεί την Επιτροπή να εγκαινιάσει πρωτοβουλία της ΕΕ, προκειμένου να αυξήσει 
την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον ρόλο που διαδραματίζει η υπερβολική 
κατανάλωση και παραγωγή στην αλλαγή του κλίματος·  

Or. nl

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 93
Παράγραφος 16 β (νέα)

16β. τονίζει ότι η διατομεακή φύση της αλλαγής του κλίματος απαιτεί τη συνεργασία 
των περισσότερων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· προτείνει, κατά 
συνέπεια, να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης προσωρινής επιτροπής για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η αλλαγή του κλίματος·  

Or. en
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 94
Παράγραφος 16 γ (νέα)

16γ. αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις λύσεις που βασίζονται στην πληροφοριακή και 
επικοινωνιακή τεχνολογία για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την 
ενέργεια και την υλική κατανάλωση, καθώς και από τις μεταφορές και, κατά τον 
τρόπο αυτό, συμβάλλουν σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα πολιτικής, προκειμένου να επιτύχει – με τη βοήθεια της 
πληροφοριακής και επικοινωνιακής τεχνολογίας – βελτιώσεις της αποδοτικότητας 
στον τομέα της στέγασης, της αποϋλοποίησης, των μεταφορών, καθώς και τη 
μετάβαση από τα προϊόντα στις υπηρεσίες· 

Or. en


