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Karl-Heinz Florenz
Η στρατηγική της ΕΕ για τη Διάσκεψη του Ναϊρόμπι σχετικά με την αλλαγή του κλίματος 
(COP12)

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα, περιλαμβανομένων των 
πρόσφατων αναφορών σχετικά με την τήξη του στρώματος πάγου της Γροιλανδίας, 
του αρκτικού πολυετούς θαλάσσιου πάγου, του μόνιμου στρώματος πάγου στη 
Σιβηρία, καθώς και των νέων ευρημάτων σχετικά με τον βαθμό αύξησης της 
στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος,

Or. en

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle και Chris Davies

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

- έχοντας υπόψη τη δημοσιευθείσα προτεραιότητα της φινλανδικής Προεδρίας 
σχετικά με τα δάση: «Συμπεράσματα του Συμβουλίου θα συνταχθούν επίσης 
σχετικά με τις προετοιμασίες της ΕΕ για την επικείμενη σύνοδο του Φόρουμ των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση (UNFF), το οποίο αναμένεται να εγκρίνει ένα 
παγκόσμιο μέσο για την προστασία των δασών»,

Or. en
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Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle και Chris Davies

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδέκατη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ 11) 
στην UNFCCC και η πρώτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που χρησίμευσε 
ως συνεδρίαση των Συμβαλλομένων Μερών στο Πρωτόκολλο του Κυότο (CΟΡ/ΜΟΡ 
1) που πραγματοποιήθηκαν στο Μόντρεαλ τον Δεκέμβριο του 2005 αποφάσισαν να 
ξεκινήσει μια διαδικασία για την εξέταση περαιτέρω δεσμεύσεων των μερών του 
Παραρτήματος Ι για την μετά το 2012 περίοδο και να ξεκινήσει ένας διάλογος για την 
ανταλλαγή εμπειριών και την ανάλυση στρατηγικών προσεγγίσεων για 
μακροπρόθεσμη συνεργατική δράση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, και 
σύστησαν ένα εργαστήριο της UNFCCC σχετικά με τη μείωση των εκπομπών από 
την αποψίλωση στις αναπτυσσόμενες χώρες,

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται σύντομα να τεθούν περαιτέρω στόχοι προκειμένου 
να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη αλλαγή του κλίματος και να εξασφαλιστούν επαρκή 
κίνητρα για ταχείες επενδύσεις στην περαιτέρω ανάπτυξη και εγκατάσταση 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης, ενώ 
πρέπει παράλληλα να αποφευχθούν οι επενδύσεις που δεν συνάδουν με τους 
στόχους της πολιτικής για το κλίμα,

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται σύντομα να τεθούν περαιτέρω παγκόσμιοι στόχοι 
προκειμένου να υπάρξει επενδυτική εξασφάλιση για ενεργειακές πηγές με χαμηλή 
περιεκτικότητα άνθρακα, τεχνολογίες χαμηλής εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και 
ανανεώσιμη ενέργεια και για να αποφευχθεί η επένδυση σε μη συμβατές ενεργειακές 
υποδομές,

Or. en
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο οι νέες τεχνολογίες να αντιμετωπίσουν 
την αλλαγή του κλίματος με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και εστιάζοντας εκ νέου 
στην αυξημένη ενεργειακή απόδοση,

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη, πράγμα που δείχνει ότι χρειάζεται έντονη δράση,
επαναπροσδιορισμός των μέτρων και νέες πρωτοβουλίες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς το 
Πρωτόκολλο του Κυότο,

Or. en

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της αεροπλοΐας στην αλλαγή του κλίματος 
είναι σημαντική και αυξάνεται ραγδαία και ότι η διεθνής αεροπλοΐα δεν υπόκειται 
σε καμία δέσμευση απορρέουσα από τη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κυότο,

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Ε

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί στο στόχο της 
αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και έχει εισηγηθεί ένα παγκόσμιο στόχο 



PE 378.673v01-00 4/10 AM\630845EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

περιορισμού της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας σε +2οC σε σύγκριση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, και ότι η επίτευξη του εν λόγω στόχου δεν παρέχει 
εγγυήσεις ότι θα αποφευχθεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος,

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία ο 
περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας σε +2°C δεν είναι ενδεχομένως 
επαρκής προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος της UNFCCC για την αποφυγή της 
επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος,

Or. en

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle και Anders Wijkman

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 24% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2005 
οφειλόταν σε δασικές πυρκαγιές και ότι τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία από 
την Αμαζονία καταδεικνύουν τις επιπτώσεις της μείωσης των δασικών εκτάσεων
και της εξασθένισης του «δασικού πνεύμονα» στο κλίμα, που οδηγεί στην αύξηση 
της έντασης των τυφώνων που προέρχονται από τις νοτιότερες περιοχές του
Βορείου Ατλαντικού και τη μείωση των βροχοπτώσεων στη νότια Βραζιλία, την 
Ουρουγουάη και την Αργεντινή,

Or. en

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 24% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2005 
οφειλόταν σε δασικές πυρκαγιές και ότι τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία από 
τον Αμαζόνιο καταδεικνύουν τις επιπτώσεις της μείωσης των δασικών εκτάσεων 
και της εξασθένισης του «δασικού πνεύμονα» στο κλίμα,

Or. en



AM\630845EL.doc 5/10 PE 378.673v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ασφάλεια του κλίματος 
πρέπει να συμβαδίζουν και ότι στην Ευρώπη η ενεργειακή ασφάλεια και η 
ασφάλεια του κλίματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές μεγάλων 
οικονομιών όπως η Κίνα και η Ινδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μετριασμός της 
αλλαγής του κλίματος μπορεί να είναι αποτελεσματικός μόνον εάν οι 
αναπτυσσόμενες χώρες –ιδίως οι μεγάλες και ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες 
όπως η Κίνα και η Ινδία– συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες περιορισμού των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 14
Παράγραφος 2

2. επιμένει με αυτήν την ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισηγηθεί μια φιλόδοξη 
ατζέντα (διαγραφή) για τις συζητήσεις σχετικά με τις περαιτέρω δεσμεύσεις για τα 
συμβαλλόμενα μέρη του Παραρτήματος Ι βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο, για τις 
νέες συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση του εν λόγω Πρωτοκόλλου, και 
(διαγραφή) για τον διάλογο στο πλαίσιο της UNFCCC σχετικά με μακροπρόθεσμη 
συνεργατική δράση·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3, περίπτωση 2

- ενέργειες για δραστική μείωση των εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2020, με σκοπό την 
επίτευξη μείωσης της τάξης του 80% έως το 2050, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό 
κινήτρων στην αγορά και ρυθμίσεων με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων σε 
αποτελεσματικότητα και/ή τεχνολογίες χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε 
άνθρακα,

Or. en



PE 378.673v01-00 6/10 AM\630845EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3, περίπτωση 2

- ενέργειες για δραστική μείωση των εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2020 
χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό κινήτρων στην αγορά και ρυθμίσεων με σκοπό την 
τόνωση των επενδύσεων σε αποτελεσματικότητα και σε πηγές ενέργειας χαμηλής ή 
μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 17
Παράγραφος 3, περίπτωση 2

- ενέργειες για δραστική μείωση των εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2020 
χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό κινήτρων στην αγορά και ρυθμίσεων με σκοπό την 
τόνωση των επενδύσεων σε αποτελεσματικότητα και (διαγραφή) σε τεχνολογίες 
χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα,

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 18
Παράγραφος 3, περίπτωση 4

- ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με χώρες όπως η Κίνα, η Νότια Αφρική, η 
Βραζιλία και η Ινδία ώστε να μπορέσουν, με τη βοήθεια που θα λάβουν, να 
αναπτύξουν στρατηγικές βιώσιμης ενέργειας αξιοποιώντας πηγές ενέργειας 
μηδενικής ή χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και να εξασφαλίσουν τη 
συμμετοχή τους στις προσπάθειες μετριασμού,

Or. en
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 19
Παράγραφος 3, περίπτωση 5

- ενεργός προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για τις τεχνολογίες βιώσιμης 
ενέργειας διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών, καθώς και μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και της 
βιομηχανίας 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,

Or. en

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 20
Παράγραφος 3, περίπτωση 7

- ενθάρρυνση της αυξημένης, άμεσης συμμετοχής στις προσπάθειες μετριασμού σε 
επίπεδο πολιτών, μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση 
των οποίων είναι η παροχή λεπτομερών πληροφοριών για την περιεκτικότητα των 
προϊόντων όπως αυτοκινήτων, αεροπλάνων, οικιών και των υπηρεσιών σε άνθρακα, 
ενώ μια μελλοντική επιλογή είναι ένα σύστημα προσωπικών εμπορεύσιμων 
ποσοστώσεων·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 21
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων 
χωρών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν πρέπει να 
επαναλαμβάνουν τις ρυπαντικές πρακτικές των εκβιομηχανισμένων χωρών, και 
ζητεί ως εκ τούτου να δοθεί αυξημένη προσοχή στη συνεργασία για την τεχνολογία 
και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 22
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν προτεραιότητα στην πρόσβαση σε 
αποτελεσματικές και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα τεχνολογίες ενέργειας 
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 23
Παράγραφος 3 γ (νέα)

3γ. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μια στρατηγική εταιρική 
σχέση ενέργειας με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία και το 
Μεξικό προκειμένου να τις βοηθήσουν οικονομικά για να αναπτύξουν στρατηγικές
βιώσιμης ενέργειας και να εξασφαλίσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή τους 
στις προσπάθειες μετριασμού της αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της COP12-COP/MOP2 να αντιμετωπίσουν τις 
επιπτώσεις της διεθνούς αεροπλοΐας στην αλλαγή του κλίματος και εμμένει στη 
διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με παγκόσμιο φόρο επί των πτήσεων στις προσεχείς 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Διάσκεψης της COP12-COP/MOP2 στο 
Ναϊρόμπι·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. τονίζει ότι οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην κοινωνία πρέπει να γίνουν 
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καλύτερα αντιληπτές· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να εξετάσει τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο για τη διοργάνωση εργαστηρίων –στην Ευρώπη και αλλού με τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους, όπως ομάδες πολιτών, βιομηχανία, αγροτικές κοινότητες, 
εμπειρογνώμονες ασφάλειας και οικονομολόγους– για την καλύτερη και 
λεπτομερέστερη κατανόηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle, Anders Wijkman και Chris Davies

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. επικροτεί το έργο του εργαστηρίου της UNFCCC για τη μείωση των εκπομπών από 
την αποψίλωση στις αναπτυσσόμενες χώρες, προσφάτως στη συνεδρίασή του στη 
Ρώμη, 30 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2006 και σημειώνει την ευρεία συμφωνία που 
επιτεύχθηκε σχετικά με την ανάγκη πληρωμών για υπηρεσίες οικοσυστήματος και 
συνιστά την ταχεία συμπερίληψη της αποφευχθείσας αποψίλωσης, ως συνεισφορά 
στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle και Anders Wijkman

Τροπολογία 27
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. σημειώνει την έκκληση του καθηγητή Wangari Maathai, ιδρυτή του «Green Belt
Movement» (κίνημα Πράσινη Ζώνη) στην Κένυα, ότι η Αφρική και άλλες 
αναπτυσσόμενες περιοχές θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη μείωση 
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της συμπερίληψης 
σχεδίων για τα δάση στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την επέκτασή τους στον μηχανισμό 
καθαρής ανάπτυξης (CDM)·

Or. en
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Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz και Avril Doyle

Τροπολογία 28
Παράγραφος 7 γ (νέα)

7γ. σημειώνει ότι η Αφρική και άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να συμμετάσχουν στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου μέσω της συμπερίληψης σχεδίων για τα δάση στο σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
επέκτασή τους στον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM)·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 29
Παράγραφος 7 δ (νέα)

7δ. πιστεύει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η αλλαγή του 
κλίματος, πρέπει η παγκόσμια πολιτική για το κλίμα να δημιουργήσει ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τη βιομηχανία, ενθαρρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο καινοτομίες 
και την ενεργειακή αποδοτικότητα και αποφεύγοντας τη διαρροή διοξειδίου του 
άνθρακα· συνιστά, ως εκ τούτου, τη δημιουργία παγκόσμιων προτύπων και στόχων 
απόδοσης για διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτικών προϊόντων και των μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 30
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. επισημαίνει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί τη λύση για την αλλαγή του 
κλίματος και θα πρέπει συνεπώς να παραμείνει εκτός του CDM/JI ή άλλων
μηχανισμών που έχουν ως στόχο τον χειρισμό των μειώσεων εκπομπών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Or. en


