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αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων
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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης ΕΚ, βάσει των οποίων οι 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στους 
διάφορους τομείς της κοινοτικής πολιτικής, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης 
για το περιβάλλον ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων,

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

- έχοντας υπόψη το άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΚ,

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

- έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2179/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 περί αναθεωρήσεως του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την πολιτική και τη δράση 
για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη «Στόχος η αειφορία»,

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 5 δ (νέα)

- έχοντας υπόψη την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη,

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 5 ε (νέα)

- έχοντας υπόψη το 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον,

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 6
Αιτιολογική αναφορά 5 στ (νέα)

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις θεματικές 
στρατηγικές για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, για το αστικό περιβάλλον, 
για τα απόβλητα και για τα φυτοφάρμακα,

Or. fr
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Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 7
Αιτιολογική αναφορά 5 ζ (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον 
«περιορισμό της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας 
κατά 2 βαθμούς Κελσίου – η πορεία προς τη διάσκεψη του Μπαλί για την αλλαγή 
του κλίματος και η συνέχειά της»1.

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι ένας από τους 
πυλώνες της περιβαλλοντικής πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι το εξωτερικό 
κόστος εσωτερικεύεται στις τιμές της αγοράς έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι 
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος της παραγωγής,

Or. en

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 15ης
Νοεμβρίου 2007, υπογραμμίζει ότι οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να δεσμευτούν να 
μειώσουν τις εκπομπές τους τουλάχιστον κατά 30% μέχρι το 2020 και κατά 60%-
80% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με το 1990,

Or. en

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0537.
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι κάθε 
άλλο παρά  ικανοποιητική στην πλειονότητα των κρατών μελών,

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη B

Β. λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες μορφές ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, τις 
πιθανότητες δυνητικής δυσλειτουργίας των γεωσυστημάτων και τον κίνδυνο 
εξάντλησης των φυσικών πόρων, κυρίως όσων δεν είναι ανανεώσιμοι,

Or. pl

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή ένταση μειώνεται επί του παρόντος κατά 
1,8% περίπου ετησίως λόγω της εμπορικής πίεσης, η οποία υποχρεώνει τους 
παράγοντες της αγοράς να αυξάνουν διαρκώς την απόδοσή τους, καθώς και ότι οι
κεντρικά σχεδιαζόμενες οικονομίες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, στον βαθμό 
που δεν υπόκειντο σε αυτή την εμπορική πίεση, κατανάλωναν πολύ περισσότερους 
πόρους και ενέργεια από τον δυτικό κόσμο για την παραγωγή των ίδιων προϊόντων,

Or. sv

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό κίνδυνο να εκλείψουν πολλά ζωικά ή φυτικά είδη και 
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τον στόχο που έχει θέσει η Ένωση για αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας 
έως το 2010,

Or. pl

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ένωση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η 
κυκλοφορία που σχετίζεται με τις μεταφορές, κυρίως εμπορευμάτων, όπως και η 
δυνητικώς προκύπτουσα ενεργειακή κατανάλωση,

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοικοκυριά επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος των 
περιβαλλοντικών φόρων, τη στιγμή που οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας και οι 
μεγαλύτεροι χρήστες των μεταφορών είναι οι υπόλοιποι οικονομικοί τομείς, γεγονός 
που αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας,

Or. pl

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Ζ

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοικοκυριά επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος των 
περιβαλλοντικών φόρων, τη στιγμή που οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας και 
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νερού και οι μεγαλύτεροι χρήστες των μεταφορών είναι οι υπόλοιποι οικονομικοί 
τομείς,

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη H

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη H

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις όσον αφορά τις παγκόσμιες επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος δεν πρέπει απλώς να οδηγήσουν στην αποσύνδεση της 
ανάπτυξης και των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και στην αλλαγή 
του ευρωπαϊκού μοντέλου κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης,

Or. pl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχοντες οικονομικοί δείκτες του ΑΕγχΠ δεν αρκούν 
πλέον για την ορθή αξιολόγηση της κοινωνικής, οικονομικής και οικολογικής 
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πραγματικότητας και ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων τις οποίες οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι 
σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης νέων περιβαλλοντικών δεικτών για 
τον υπολογισμό του παραγόμενου πλούτου προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα 
υπόψη αυτές οι αλλαγές,

Or. fr

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακυβερνητική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αλλαγή 
του κλίματος (IPCC) εκτιμά ότι η επιδίωξη της οικονομικής μεγέθυνσης, η διαρκής 
ανάπτυξη των τεχνολογιών αιχμής, η παγκοσμιοποίηση και η διάδοση των 
τεχνολογιών συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
διευρύνοντας συγχρόνως το φάσμα των λύσεων που μπορούν να δοθούν στην 
πρόκληση της αλλαγής του κλίματος και ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, η μείωση του 
αρνητικού μας αντικτύπου στο περιβάλλον προϋποθέτει ισχυρή οικονομική 
μεγέθυνση, η οποία να μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και την έρευνα,

Or. sv

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 23
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναφορά στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ισχυρής διασύνδεσης ή και την 
απουσία διασύνδεσης κατά την κατάρτιση και την ταξινόμηση των υπαρχόντων 
μέσων περιβαλλοντικής πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 24
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναφορά στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
και επισημαίνει ότι οι εμπορικές αποτυχίες που έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής 
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οφείλονται ακριβώς στην παραμέληση αυτής της αρχής της οικονομίας της 
αγοράς·

Or. sv

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 25
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναφορά στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ισχυρής διασύνδεσης με τα 
αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» επιτρέπει τον καθορισμό της πραγματικής τιμής ενός προϊόντος 
συμπεριλαμβάνοντας το κόστος απορρύπανσης και αποκατάστασης που επιβαρύνει 
την παραγωγή, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα το κόστος της παραγωγής ή 
των προϊόντων που ρυπαίνουν είναι εν τέλει πολύ υψηλότερο εάν ενσωματωθεί το 
συνολικό εξωτερικό κόστος, καθόσον η πρόληψη είναι λιγότερο δαπανηρή από την 
αποκατάσταση ή την εξυγίανση·

Or. da

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 26
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. υπογραμμίζει ότι είναι πολύ πιο εύκολος ο έλεγχος της συμμόρφωσης με την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει» και η εφαρμογή κοινής ελάχιστης φορολογίας παρά η 
θέσπιση ενός συστήματος διαπραγματεύσιμων ποσοστώσεων·

Or. da

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 27
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. υπενθυμίζει ότι η οικονομία της αγοράς συνίσταται στο να επιτρέπεται στην αγορά, 
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δηλαδή στους παραγωγούς και τους καταναλωτές, να καθορίζει τον βέλτιστο τρόπο 
χρησιμοποίησης των περιορισμένων πόρων·

Or. sv

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 28
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. υπογραμμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεν μπορεί να περιορίζεται στο να 
υποχρεώνεται να καταβάλλει το κόστος ο τελικός καταναλωτής, και κυρίως τα 
νοικοκυριά·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 29
Παράγραφος 2

2. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πράσινη βίβλος επικεντρώνεται 
ουσιαστικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη, και δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της προστασίας του 
περιβάλλοντος με τρόπο σύγχρονο και στοχευμένο·

Or. de

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 30
Παράγραφος 2

2. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πράσινη βίβλος επικεντρώνεται 
ουσιαστικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη· εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του συνόλου των διαδικασιών 
παραγωγής και διανομής και των προτύπων κατανάλωσης·

Or. fr
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 31
Παράγραφος 2

2. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πράσινη βίβλος επικεντρώνεται 
ουσιαστικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη, και γενικώς αγνοεί τον αρνητικό αντίκτυπο (διαγραφή) των υπολοίπων
διαδικασιών παραγωγής και διανομής και των προτύπων κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 32
Παράγραφος 2

2. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πράσινη βίβλος επικεντρώνεται 
ουσιαστικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη, και αγνοεί τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του συνόλου των διαδικασιών 
παραγωγής και διανομής, των προτύπων κατανάλωσης και της επεξεργασίας των 
αποβλήτων·

Or. pl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 33
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. συμμερίζεται τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαφοροποίηση 
των αγορακεντρικών μέσων και τη διάκριση μεταξύ φόρων και τελών, καθώς τα 
τέλη κανονικά αποτελούν αντίτιμο για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή για την κάλυψη 
σαφώς καθορισμένου κόστους· υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης μέσων παροχής 
κινήτρων όσο και αποτρεπτικών μέσων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και οι στόχοι της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. fr
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Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 34
Παράγραφος 3

3. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απλώς επί τροχάδην αναφορά που γίνεται στη 
διεθνή διάσταση καθώς και για το γεγονός ότι δεν θεσπίζονται σε όλες τις 
περιπτώσεις μέτρα με στόχο τη μείωση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των περιφερειών και μεταξύ των 
βιομηχανικών τομέων·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 35
Τίτλος (νέος) και παράγραφος 3 α (νέα)

Μέτρα

3α. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο στρατηγικού προγράμματος 
σχετικά με τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και τις συναφείς πολιτικές·

Or. fr

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 36
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία μιας ενδελεχούς ανάλυσης σχετικά 
με τα οφέλη της διαφοροποίησης μεταξύ των αγορακεντρικών μέσων με επίκεντρο 
τον καταναλωτή έναντι εκείνων που αφορούν το επίπεδο του παραγωγού·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 37
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει διάκριση μεταξύ του ακαθάριστου 
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οικονομικού πλούτου ανά κάτοικο και του καθαρού οικονομικού, κοινωνικού και 
οικολογικού πλούτου όπως εκφράζεται με τον δείκτη πραγματικής προόδου (GPI)·
καλεί, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη:

 να μελετήσουν ενδελεχέστερα τις δυνατότητες υπολογισμού της ευρωπαϊκής 
ανάπτυξης με χρήση «πράσινων»1 δεικτών οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τον 
πλούτο που χάνεται λόγω των ζημιών στο περιβάλλον,

 να χρησιμοποιούν τους περιβαλλοντικούς δείκτες στο σύνολο των έργων τους 
τα οποία αφορούν το περιβάλλον, καθότι η περιβαλλοντική πολιτική θεωρείται 
ολοκληρωμένη πολιτική, ενώ οι πράσινοι δείκτες πρέπει να χρησιμοποιούνται 
στο σύνολο των έργων για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών,

 να λαμβάνουν υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της παραγωγής τους κατά 
τον υπολογισμό του εθνικού πλούτου προκειμένου να έχουν μια πραγματική
εικόνα της απώλειας πλούτου που συνεπάγεται η διαρκής μείωση των φυσικών 
μας πόρων·

Or. fr

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 38
Παράγραφος 3 β (νέα) μετά τον τίτλο «Αρχές»

3β. αναγνωρίζει ότι η πλήρης εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες θεμιτού
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων και να αυξηθούν τα οικονομικά 
κίνητρα για την προαγωγή καθαρότερης παραγωγής και κατανάλωσης και για την 
ενίσχυση της καινοτομίας ως προς την ανάπτυξη καθαρότερων τεχνολογιών·

Or. en

                                               
1 Περιβαλλοντικοί δείκτες ή δείκτες που λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον· δείκτης βιώσιμης ευημερίας 
(ISEW), δείκτης πραγματικής προόδου (GPI).
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 39
Παράγραφος 3 γ (νέα) μετά τον τίτλο «Αρχές»

3γ. αναγνωρίζει ότι η αδυναμία εσωτερίκευσης του περιβαλλοντικού κόστους 
ισοδυναμεί με επιδότηση επιβλαβών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 40
Παράγραφος 3 δ (νέα) (μετά τον τίτλο «Αρχές»)

3δ. υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη πολυάριθμων επιβλαβών για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ επιδεινώνει τη ρύπανση και υπονομεύει 
σοβαρά την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 41
Παράγραφος 4

4. αναγνωρίζει ότι τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον είναι ένα από τα πιο 
αποτελεσματικά είδη των μέσων για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων με λογικό 
κόστος· υπογραμμίζει ωστόσο ότι τα μέσα αυτά πρέπει να συμπληρώνονται από 
άλλα μέτρα, όπως πρότυπα αποτελεσματικότητας, στόχοι εκπομπών κλπ.·

Or. en
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 42
Παράγραφος 4

4. (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pl

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 43
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. εκτιμά ότι η στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια οικονομία χωρίς χρήση 
άνθρακα απαιτεί ευρύ φάσμα αποτρεπτικών μέσων (π.χ. φόροι, τέλη) και μέσων 
παροχής κινήτρων (π.χ. συστήματα ανταλλαγών)·

Or. fr

Τροπολογία: Caroline Lucas και Margrete Auken

Τροπολογία 44
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι τα αγορακεντρικά μέσα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις 
αναδιανεμητικές πολιτικές· θεωρεί εντούτοις ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των 
χρήσεων ή της κλίμακας κατανάλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου τα 
μέτρα αυτά να εστιάζονται στους μεγάλους καταναλωτές·

Or. en
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 45
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι η χρησιμοποίηση αγορακεντρικών μέσων ενδέχεται να επιφέρει 
ανεπιθύμητες κοινωνικές συνέπειες· φρονεί ωστόσο ότι οι συνέπειες αυτές θα 
μπορούσαν να αντισταθμιστούν με ειδικά μέτρα, όπως κατώτατες τιμές, 
επιδοτήσεις κλπ., για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα·

Or. en

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 46
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι τα αγορακεντρικά μέσα που αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
περιβαλλοντικής πολιτικής πρέπει να καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη μόνον 
οικολογικά κριτήρια, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά και να καθιστούν 
δυνατή την επίτευξη των στόχων που τίθενται·

Or. sv

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 47
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι τα αγορακεντρικά μέσα πρέπει να είναι οικονομικώς και κοινωνικώς 
αποδεκτά (διαγραφή)·

Or. nl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 48
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι τα αγορακεντρικά μέσα πρέπει να είναι οικολογικώς, οικονομικώς 
και κοινωνικώς αποδεκτά, κυρίως για τα άτομα με εισοδήματα χαμηλότερα από το 
διάμεσο εισόδημα σε κάθε κράτος μέλος και για τις μικρές επιχειρήσεις·
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Or. pl

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 49
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 50
Παράγραφος 6

6. εκτιμά ότι η εφαρμογή αυτών των μέσων πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της 
τεχνικής ουδετερότητας και της αποφυγής στρεβλώσεων των μηχανισμών της 
αγοράς, και να ανταποκρίνεται συγχρόνως στα κριτήρια της αντικειμενικότητας, 
της ουδετερότητας και της ισοδυναμίας·

Or. sv

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 51
Παράγραφος 6

6. εκτιμά ότι η κλιμάκωση των συντελεστών και η σταδιακή αύξησή τους με την πάροδο 
του χρόνου πρέπει να αποτελέσουν μια από τις αρχές της εφαρμογής τους·
υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί κοινή ελάχιστη φορολογία η οποία 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθιερώσουν υψηλότερη εθνική φορολογία, 
καθόσον το παράδειγμα των κρατών μελών που θα εφαρμόζουν τέτοιο επίπεδο 
φορολογίας επιτρέπει τον εντοπισμό νέων δυνατοτήτων και την προώθηση της 
ιδέας της αύξησης των κοινών ελάχιστων φόρων·

Or. da
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 52
Παράγραφος 6

6. εκτιμά ότι, γενικώς, η κλιμάκωση των συντελεστών και η σταδιακή και προβλέψιμη
αύξησή τους με την πάροδο του χρόνου αποτελούν μια από τις αρχές της εφαρμογής 
τους·

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 53
Παράγραφος 6

6. εκτιμά ότι η κλιμάκωση των συντελεστών και η σταδιακή εξέλιξή τους με την πάροδο 
του χρόνου πρέπει να αποτελέσουν μια από τις αρχές της εφαρμογής τους·

Or. fr

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 54
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. υπογραμμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» παράγει πιο σημαντικά 
αποτελέσματα με τη στοχευμένη επιστροφή των αντλούμενων πόρων, δηλαδή τη 
διοχέτευσή τους αποκλειστικά στην απορρύπανση και την αποκατάσταση, παρά με 
τη συνολική επιστροφή των αντιστοίχων ποσών με τη μορφή χορήγησης 
φορολογικών ελαφρύνσεων σε μια βιομηχανία ή έναν τομέα δραστηριότητας·

Or. da

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 55
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί κοινή ελάχιστη φορολογία, στον βαθμό 
που αυτή επιτρέπει επίσης τον περιορισμό του διασυνοριακού εμπορίου μέσω της 



PE398.431v02-00 18/51 AM\703130EL.doc

EL

διαρκούς αναθεώρησής της προς τα άνω καθώς και την καθιέρωση του 
πρωτοποριακού ρόλου που μπορούν να αναλάβουν τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
πιο υψηλή φορολογία κατά της ρύπανσης· επισημαίνει ότι, σε μια πλήρως 
ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά, είναι αναγκαίο, για τον περιορισμό των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι διαφορές να μην 
είναι ιδιαιτέρως έντονες και, ως εκ τούτου, τα πρωτοπόρα κράτη μέλη να δίνουν το 
παράδειγμα οδηγώντας σε προοδευτική αύξηση της κοινής ελάχιστης φορολογίας·

Or. da

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 56
Παράγραφος 7

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της περιβαλλοντικής φορολογίας για την επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να παρουσιάσει, πριν 
από το τέλος του 2008,νομοθετική πρόταση σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστης 
κοινοτικής φορολογίας επί του CO2·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 57
Παράγραφος 7

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της περιβαλλοντικής φορολογίας για την επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων και την ανάγκη εναρμόνισης ορισμένων μέτρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποφυγή οικονομικών στρεβλώσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, και μεταξύ των διαφόρων περιοχών, που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην εσωτερική αγορά·

Or. pl

Τροπολογία: Caroline Lucas και Margrete Auken

Τροπολογία 58
Παράγραφος 7

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της περιβαλλοντικής φορολογίας για την επίτευξη 
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των περιβαλλοντικών στόχων και την απόλυτη ανάγκη θέσπισης ελάχιστων 
επιπέδων για ορισμένους φόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποφυγή 
οικονομικών στρεβλώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ των διαφόρων 
περιοχών·

Or. en

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 59
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. συμμερίζεται την ανάλυση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία το σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου είναι επί του παρόντος 
το αγορακεντρικό μέσο που προσφέρει τις καλύτερες δυνατότητες ανταπόκρισης 
στη ζήτηση και αποτελεί το πιο αντικειμενικό διαθέσιμο μέσο για την επίτευξη των 
στόχων ως προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έθεσε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άνοιξη του 2007·

Or. fr

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 60
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. αναγνωρίζει εντούτοις ότι στην παρούσα του μορφή το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής έχει πολύ στενό πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις 
ποικίλες πηγές αερίων του θερμοκηπίου και τους εμπλεκόμενους τομείς, καθώς και 
ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιφέρουν τις αναγκαίες βελτιώσεις 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής στην τρίτη φάση του προγράμματος, από το 2013 και μετά·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 61
Παράγραφος 8

8. εκτιμά ότι τα αγορακεντρικά μέσα δεν μπορούν να περιοριστούν στα συστήματα 
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ανταλλαγών αδειών ή ποσοστώσεων, καθώς τα συστήματα αυτά δεν είναι τα πλέον 
πρόσφορα για την επίτευξη των στόχων μείωσης ορισμένων εκπομπών·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 62
Παράγραφος 8

8. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά φορολογικά μέτρα δεν πρέπει να περιοριστούν 
αποκλειστικά στα συστήματα ανταλλαγών αδειών ή ποσοστώσεων, καθώς τα 
συστήματα αυτά δεν είναι τα πλέον πρόσφορα για την επίτευξη των στόχων μείωσης 
ορισμένων εκπομπών·

Or. pl

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 63
Παράγραφος 8

8. εκτιμά ότι τα κοινοτικά αγορακεντρικά μέσα δεν μπορούν να περιοριστούν στα 
συστήματα ανταλλαγών δικαιωμάτων εκπομπής ή ποσοστώσεων εκπομπής, και ότι 
πρέπει να εξεταστούν και άλλα πιθανά συστήματα όπως η ενδεχόμενη θέσπιση 
φόρου επί του άνθρακα ως αντιστάθμιση της μείωσης των επιδοτήσεων για τις
ορυκτές πηγές ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 64
Παράγραφος 8

8. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά φορολογικά μέτρα δεν μπορούν να περιοριστούν στα 
συστήματα ανταλλαγών αδειών ή ποσοστώσεων, καθώς τα συστήματα αυτά δεν είναι 
τα πλέον πρόσφορα για την επίτευξη των στόχων μείωσης ορισμένων εκπομπών· δεν 
πρέπει πάντως να υπονομευθεί η φορολογική κυριαρχία των εθνικών κρατών·
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Or. de

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 65
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. υπογραμμίζει ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται 
πρωτίστως ως μέσο αύξησης των φορολογικών εσόδων, αλλά μάλλον ως τρόπος 
αποφυγής κάθε μορφής επιβλαβούς ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος –
και ενίσχυσης, κατά τον τρόπο αυτόν, της κοινωνικής ευημερίας– με λογικό 
κόστος· υπογραμμίζει ότι η φορολόγηση αρνητικών παραγόντων, όπως η ρύπανση, 
πρέπει να αντισταθμίζεται μέσω της μειωμένης φορολόγησης θετικών παραγόντων, 
όπως η εργασία·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 66
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 67
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. ζητά από την Επιτροπή να προχωρήσει σε συγκριτική μελέτη των υπαρχόντων 
αγορακεντρικών μέσων προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα τους 
και να ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

Or. el
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 68
Παράγραφος 10

10. στηρίζει τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας σε εθνικό επίπεδο, αλλά 
υπογραμμίζει ότι δεν συνδέεται μόνο με τη μεταρρύθμιση της περιβαλλοντικής 
φορολογίας· (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 69
Παράγραφος 10

10. στηρίζει την αρχή της φορολόγησης αρνητικών παραγόντων, όπως η ρύπανση, με 
παράλληλη μείωση της φορολόγησης θετικών παραγόντων, όπως η εργασία· φρονεί 
ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής 
μεταρρύθμισης της φορολογίας που θα στοχεύει σε μια πιο δίκαιη κατανομή μεταξύ 
των εργαζομένων, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, των εισοδημάτων από 
κεφάλαιο και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με σκοπό την επίτευξη των στόχων 
για το περιβάλλον και την κοινωνική δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 70
Παράγραφος 10

10. στηρίζει τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας αλλά υπογραμμίζει ότι δεν 
συνδέεται μόνο με τη μεταρρύθμιση της περιβαλλοντικής φορολογίας· φρονεί ότι η 
μείωση αυτή πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης της 
φορολογίας που θα στοχεύει σε μια πιο δίκαιη κατανομή μεταξύ των εργαζομένων, 
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, των εισοδημάτων από κεφάλαιο και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με σκοπό την επίτευξη των στόχων για το 
περιβάλλον και την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και προκειμένου να μην καταστούν 
επισφαλείς οι κοινωνικοί προϋπολογισμοί και λογαριασμοί των κρατών μελών·
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Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 71
Παράγραφος 10

10. στηρίζει τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας αλλά υπογραμμίζει ότι δεν 
συνδέεται μόνο με τη μεταρρύθμιση της περιβαλλοντικής φορολογίας· φρονεί ότι η 
μείωση αυτή πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης της 
φορολογίας που θα στοχεύει σε μια πιο δίκαιη κατανομή μεταξύ των οικονομικών 
παραγόντων και των φυσικών προσώπων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων για το 
περιβάλλον και την κοινωνική δικαιοσύνη·

Or. pl

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 72
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 73
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Daciana Octavia Sârbu

Τροπολογία 74
Παράγραφος 11

11. εκτιμά ότι η αύξηση των τιμών είναι ένα μέσο επηρεασμού των προτύπων παραγωγής 
και κατανάλωσης, καθώς και ενθάρρυνσης των χρηστών προκειμένου να επιλέγουν 
κατάλληλους τρόπους μεταφοράς με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο αντίκτυπος ενός τέτοιου μέτρου μπορεί 
να περιοριστεί λόγω της μικρής ελαστικότητας ορισμένων τομέων και ορισμένων 
κατηγοριών καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 75
Παράγραφος 11

11. εκτιμά ότι η προοδευτική, συνεχής και προβλέψιμη αύξηση των τιμών είναι ένα μέσο 
επηρεασμού των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και των προτύπων 
χρήσης ορισμένων τρόπων μεταφοράς· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο αντίκτυπος ενός 
τέτοιου μέτρου μπορεί να περιοριστεί λόγω της μικρής ελαστικότητας ορισμένων 
τομέων·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 76
Παράγραφος 11

11. εκτιμά ότι η αύξηση των τιμών είναι ένα μέσο επηρεασμού των προτύπων παραγωγής 
και κατανάλωσης, καθώς και των προτύπων χρήσης οικολογικών τρόπων μεταφοράς· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο αντίκτυπος ενός τέτοιου μέτρου μπορεί να περιοριστεί 
λόγω της μικρής ελαστικότητας ορισμένων τομέων·

Or. pl
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 77
Παράγραφος 11

11. εκτιμά ότι η αύξηση των τιμών είναι ένα μέσο επηρεασμού των προτύπων παραγωγής 
και κατανάλωσης, καθώς και των προτύπων χρήσης ορισμένων τρόπων μεταφοράς· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο αντίκτυπος ενός τέτοιου μέτρου μπορεί να περιοριστεί 
λόγω της μικρής ελαστικότητας ορισμένων τομέων και ότι πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης και σύμφωνα με τις
ιδιαιτερότητες καθενός από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 78
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. εκτιμά ότι η περιβαλλοντική φορολογία πρέπει να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη 
ορατότητα και ότι, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, τα έσοδα που 
προέρχονται από αυτή πρέπει να διοχετεύονται σε μέτρα παροχής κινήτρων με 
σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των οικονομικών 
παραγόντων·

Or. fr

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 79
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» αντιμετωπίζει 
περιορισμούς, κυρίως λόγω της μειωμένης ευελιξίας ορισμένων τομέων·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 80
Παράγραφος 12

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 81
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 82
Παράγραφος 12

12. εκτιμά ότι η εισαγωγή αγορακεντρικών μέσων που συνεπάγονται αύξηση των τιμών 
δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα να 
ικανοποιούν τις θεμελιώδεις/βασικές ανάγκες τους και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει 
να τους προσφέρονται ελάχιστες εγγυημένες ποσοστώσεις στους τομείς του νερού, 
του ηλεκτρισμού, της ενέργειας και των μεταφορών σε προσιτό κόστος·

Or. fr

Τροπολογία: Caroline Lucas και Margrete Auken

Τροπολογία 83
Παράγραφος 12

12. εκτιμά ότι η θέσπιση αγορακεντρικών μέσων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
και των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον πρέπει να στηρίζεται στην 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, ενώ η διανεμητική ισονομία θα πρέπει να 
διασφαλίζεται με τη χρήση διαφορετικών μέτρων·

Or. en
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 84
Παράγραφος 12

12. εκτιμά ότι η θέσπιση αγορακεντρικών μέσων που μεταφράζονται σε αύξηση των 
τιμών δεν πρέπει να οδηγεί τα άτομα με εισοδήματα χαμηλότερα από το διάμεσο 
εισόδημα σε αποκλεισμό από την εκάστοτε αγορά (διαγραφή)·

Or. nl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 85
Παράγραφος 12

12. εκτιμά ότι η θέσπιση αγορακεντρικών μέσων (διαγραφή) δεν πρέπει να οδηγεί τα 
άτομα με εισοδήματα χαμηλότερα από το διάμεσο εισόδημα και τις μικρές 
επιχειρήσεις σε αποκλεισμό από την εκάστοτε αγορά και ότι είναι απαραίτητο να 
υιοθετηθούν παραλλήλως μέτρα αντιστάθμισης για τις κατηγορίες αυτές·

Or. pl

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 86
Παράγραφος 12

12. εκτιμά ότι η θέσπιση αγορακεντρικών μέσων που μεταφράζονται σε αύξηση των 
τιμών δεν πρέπει να οδηγεί τα οικονομικώς μειονεκτούντα άτομα (διαγραφή) σε 
αποκλεισμό από την εκάστοτε αγορά και ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν 
παραλλήλως ικανοποιητικά μέτρα αντιστάθμισης για τις κατηγορίες αυτές·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 87
Παράγραφος 12

12. εκτιμά ότι η θέσπιση αγορακεντρικών μέσων που μεταφράζονται σε αύξηση των 
τιμών δεν πρέπει να οδηγεί τα άτομα με εισοδήματα χαμηλότερα από το διάμεσο 
εισόδημα σε αποκλεισμό από την εκάστοτε αγορά και ότι είναι απαραίτητο να 
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υιοθετηθούν παραλλήλως μέτρα αντιστάθμισης για τις κατηγορίες αυτές· προτείνει, 
στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ένα επίπεδο που να αντιστοιχεί στην αναγκαία 
κατανάλωση νερού, ηλεκτρισμού και θερμότητας λόγου χάρη, και να θεσπιστούν 
αντικίνητρα για την κατανάλωση που υπερβαίνει αυτό το επίπεδο βασικής 
κατανάλωσης, έτσι ώστε να προσαρμοστούν οι συμπεριφορές κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και κοινωνικά ουδέτερο – για παράδειγμα τα 40 πρώτα κυβικά 
μέτρα νερού, που αντιστοιχούν στη συνήθη ετήσια κατανάλωση ενός κατοίκου, θα 
μπορούσαν να είναι αφορολόγητα ενώ τα πρόσθετα κυβικά μέτρα να υποβάλλονται 
σε αυστηρή φορολόγηση·

Or. da

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 88
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. υπογραμμίζει ότι η φορολογία βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποτελεί 
σημαντικό μέσο χρηματοδότησης, καθόσον όμως τα ποσά που παρακρατούνται 
κάθε φορά είναι ελάχιστα, σπανίως οδηγεί σε αλλαγή των συμπεριφορών·

Or. da

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 89
Παράγραφος 13

13. υπογραμμίζει την ανάγκη απόκτησης συγκεκριμένων δεδομένων σχετικά με το 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος του συνολικού κύκλου ζωής των προϊόντων 
και των υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μεθόδους αξιολόγησης του 
κόστους αυτού·

Or. en
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 90
Παράγραφος 13

13. υπογραμμίζει την ανάγκη απόκτησης συγκεκριμένων δεδομένων σχετικά με τον 
αντίκτυπο του κύκλου ζωής (διαγραφή) και των τρόπων κυκλοφορίας των 
προϊόντων, προκειμένου να προωθηθούν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα·

Or. pl

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 91
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. χαιρετίζει την πρόσφατη διάσκεψη με τίτλο «Πέρα από το ΑΕγχΠ», την οποία 
διοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΟΟΣΑ, το 
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση και η Λέσχη της Ρώμης, καθώς και τα βασικά 
συμπεράσματα στα οποία κατέληξε· υπογραμμίζει τη σημασία της συμπλήρωσης 
του ΑΕγχΠ με άλλους δείκτες, προκειμένου να αξιολογούνται με πιο ισορροπημένο 
τρόπο η ευημερία και η πρόοδος της κοινωνίας μας, κυρίως όσον αφορά τις 
συνέπειες της οικονομικής ανάπτυξης για την ατμόσφαιρα και τα οικοσυστήματα·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 92
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. εκτιμά ότι η φορολόγηση της διάθεσης των αποβλήτων είναι ενδεδειγμένη 
προκειμένου να εξασφαλιστούν αναγκαίοι πόροι και να προωθηθεί έτσι η μείωση 
των αποβλήτων και η στροφή σε φυσικά και βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα, όπως οι 
λιπασματοποιήσιμες συσκευασίες·

Or. da
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 93
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να ελέγχουν, να συλλέγουν και να 
δημοσιεύουν τακτικά πληροφορίες που σχετίζονται με τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο του συνόλου των διαδικασιών παραγωγής και διανομής, των προτύπων 
κατανάλωσης και της επεξεργασίας των αποβλήτων·

Or. pl

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 94
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. εκτιμά ότι τα αγορακεντρικά μέσα μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της 
έρευνας και της οικο-καινοτομίας καθώς μέσα από την φορολόγηση μη-φιλικών 
προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών ή την χρήση οικολογικών προτύπων 
ωθούνται οι παραγωγοί να επενδύσουν στην έρευνα για περισσότερο ενεργειακά 
αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες·

Or. el

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 95
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. εκτιμά ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η προσαρμογή των οικονομικών διαδικασιών 
και των συμπεριφορών κατά τρόπο που να ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να 
προωθηθεί πιο αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, εκτιμά ότι 
το κοινοτικό πλαίσιο για τα αγορακεντρικά μέσα πρέπει να ενθαρρύνει την 
εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις τοπικές 
ανάγκες·

Or. fr
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 96
Παράγραφος 14

14. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη αναθεώρησης του κοινοτικού συστήματος 
ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών CO2 προκειμένου να αντισταθμιστούν 
αποτελεσματικά οι αδυναμίες που διαπιστώθηκαν κατά τη δοκιμαστική περίοδο· 
υπογραμμίζει ότι η θερμή υποστήριξη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
σημαίνει ότι το κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής πρέπει να 
στηρίζεται στην πλήρη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 97
Παράγραφος 14

14. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανακοινωθείσα καθυστέρηση της αναθεώρησης 
της νομοθεσίας σχετικά με το σύστημα ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών CO2· 
(διαγραφή)

Or. nl

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 98
Παράγραφος 14

14. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανακοινωθείσα καθυστέρηση της αναθεώρησης 
της νομοθεσίας σχετικά με το σύστημα ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμά ότι στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης αυτής πρέπει να μειωθεί σημαντικά το μερίδιο των ποσοστώσεων 
CO2 που εκχωρείται δωρεάν, με τον καθορισμό ενός συνολικού ανώτατου ορίου το 
οποίο θα συνάδει με τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 30% έως το 
2020, καθώς και με τη θέσπιση ποσοτικών και ποιοτικών ορίων ως προς τη χρήση 
των πιστώσεων του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης/Κοινή Εφαρμογή (CDM/JI)·

Or. en
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 99
Παράγραφος 14

14. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανακοινωθείσα καθυστέρηση της αναθεώρησης 
της νομοθεσίας σχετικά με το σύστημα ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών CO2· 
εκτιμά ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής είναι σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα 
ώστε οι επιχειρήσεις να μην περιλαμβάνουν στην τιμή το τμήμα των ποσοστώσεων 
εκπομπών CO2 που εκχωρείται δωρεάν·

Or. de

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 100
Παράγραφος 14

14. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανακοινωθείσα καθυστέρηση της αναθεώρησης 
της νομοθεσίας σχετικά με το σύστημα ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών CO2· 
εκτιμά ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής πρέπει να μειωθεί σημαντικά το 
μερίδιο των ποσοστώσεων CO2 που εκχωρείται δωρεάν στους μεγάλους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να μειωθούν τα υπέρμετρα απροσδόκητα κέρδη·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 101
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. φρονεί ότι η αυξημένη χρήση αγορακεντρικών μέσων στον τομέα των μεταφορών 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική προκειμένου να εσωτερικευθεί πλήρως το 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος όλων των τρόπων μεταφοράς· θεωρεί 
ειδικότερα ότι το χαμηλό ποσοστό εσωτερίκευσης του κόστους της οδικής 
κυκλοφορίας έχει αρνητικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα άλλων τρόπων 
μεταφοράς, όπως οι σιδηρόδρομοι, καθώς και για την προαγωγή πιο αποδοτικών 
και καθαρών τεχνολογιών·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 102
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατό την πρόταση οδηγίας 
σχετικά με τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων και να διατηρήσει τις 
διατάξεις που αφορούν το περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 103
Παράγραφος 14 β (νέα)

14β. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθεί ο 
τομέας των αερομεταφορών στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, αλλά θεωρεί αναγκαία τη λήψη παράλληλων 
και συμπληρωματικών μέτρων, όπως η φορολόγηση της κηροζίνης και η επιβολή 
φόρων επί των εκπομπών NOx, προκειμένου να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος του 
τομέα στην αλλαγή του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 104
Παράγραφος 16

16. εκτιμά ότι οι διαδικασίες αναθεώρησης των κοινοτικών νομοθετημάτων σχετικά με τη 
φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και τη φορολογία των βαρέων φορτηγών 
οχημάτων (ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας) θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν 
από κοινού και συντόμως, προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη μεταξύ μέτρων 
που έχουν τον ίδιο στόχο και προκειμένου να τροποποιηθεί η περιβαλλοντική 
φορολογία έτσι ώστε να οδηγήσει στην ταχεία αλλαγή των συμπεριφορών των 
διαφόρων οικονομικών τομέων, κυρίως μέσω της εσωτερίκευσης του εξωτερικού 
κόστους·

Or. fr
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 105
Παράγραφος 16

16. εκτιμά ότι οι διαδικασίες αναθεώρησης των κοινοτικών νομοθετημάτων σχετικά με τη 
φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και τη φορολογία των βαρέων φορτηγών 
οχημάτων (ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας) θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν 
από κοινού, προκειμένου η περιβαλλοντική φορολογία να οδηγήσει στην ταχεία 
αλλαγή, προς όφελος του περιβάλλοντος, των συμπεριφορών των διαφόρων 
οικονομικών τομέων·

Or. pl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 106
Παράγραφος 17

17. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή της οδηγίας για το 
ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη και να τροποποιηθεί το 
περιεχόμενό της κατά τρόπο που να επιτρέπει την εσωτερίκευση του εξωτερικού 
κόστους μέσω της τιμολόγησης των υποδομών, κυρίως των οδικών μεταφορών· 
εκτιμά ότι για να αποφευχθεί η μετατόπιση της κυκλοφορίας προς οδούς που 
εξαιρούνται από την οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας, η οδηγία 
αυτή θα έπρεπε να επεκταθεί στο σύνολο του οδικού δικτύου·

Or. fr

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 107
Παράγραφος 18

18. εκτιμά ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με τη φορολογία 
των ενεργειακών προϊόντων, θα έπρεπε να αυξηθεί ο ελάχιστος φορολογικός 
συντελεστής στον τομέα των μεταφορών για βιομηχανικό ή εμπορικό σκοπό· στηρίζει 
τη διαφοροποίηση της φορολόγησης ως προς την ενέργεια και το περιβάλλον βάσει 
του επιπέδου εκπομπών CO2· (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 108
Παράγραφος 18

18. εκτιμά ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με τη φορολογία 
των ενεργειακών προϊόντων, θα έπρεπε να αυξηθεί ο ελάχιστος φορολογικός 
συντελεστής στον τομέα των μεταφορών για βιομηχανικό ή εμπορικό σκοπό· στηρίζει 
τη διαφοροποίηση της φορολόγησης ως προς την ενέργεια και το περιβάλλον βάσει 
του επιπέδου εκπομπών CO2 και άλλων συνεπειών και επιπτώσεων στο περιβάλλον· 
υπογραμμίζει ότι για την αποφυγή των στρεβλώσεων μεταξύ των κρατών μελών, θα 
έπρεπε να υιοθετηθεί ένα περιθώριο διακύμανσης των συντελεστών, 
περιλαμβανομένου ενός αυξημένου ελάχιστου συντελεστή·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 109
Παράγραφος 18

18. εκτιμά ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με τη φορολογία 
των ενεργειακών προϊόντων, θα έπρεπε να αυξηθεί ο ελάχιστος φορολογικός 
συντελεστής στον τομέα των μεταφορών για βιομηχανικό ή εμπορικό σκοπό· στηρίζει 
τη διαφοροποίηση της φορολόγησης ως προς την ενέργεια και το περιβάλλον βάσει 
του επιπέδου εκπομπών CO2· υπογραμμίζει ότι για την αποφυγή των στρεβλώσεων 
μεταξύ των κρατών μελών, θα έπρεπε να υιοθετηθεί ένα περιθώριο διακύμανσης των 
συντελεστών (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία110
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 111
Παράγραφος 19

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις παρεκκλίσεις και τις 
απαλλαγές που περιέχονται στην οδηγία σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών 
προϊόντων και να εξετάσουν ποιο είδος ενέργειας θα πρέπει να απαλλάσσεται στο 
μέλλον από τους φόρους, τηρώντας συγχρόνως το πεδίο εφαρμογής και το πνεύμα 
της οδηγίας και αποφεύγοντας κάθε διπλή επιβάρυνση των παρόχων από την 
εφαρμογή άλλων συστημάτων φορολογίας ή εμπορίας·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 112
Παράγραφος 19

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις παρεκκλίσεις και τις 
απαλλαγές που περιέχονται στην οδηγία σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών 
προϊόντων και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην απαλλάσσεται στο μέλλον από 
τους φόρους κανένα είδος ενέργειας, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες 
συντρέχουν λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία: Jens Holm

Τροπολογία 113
Παράγραφος 19

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις παρεκκλίσεις και τις 
απαλλαγές που περιέχονται στην οδηγία σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών 
προϊόντων και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην απαλλάσσεται στο μέλλον από 
τους φόρους κανένα είδος ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 114
Παράγραφος 19 α (νέα)

19α. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις για την 
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των οικονομικών δραστηριοτήτων και 
άλλων τομέων εκτός των μεταφορών, όπως η χρησιμοποίηση του νερού, η 
παραγωγή προϊόντων και συσκευασιών, η γεωργία, η αλιεία κλπ.·

Or. fr

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 115
Παράγραφος 20

20. (διαγραφή) καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές παροχής κινήτρων στον 
τομέα των κατασκευών προκειμένου να διευκολυνθεί η μείωση της ενεργειακής 
ζήτησης και των εκπομπών CO2· υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης της 
ανάπτυξης κατοικιών παθητικής και καθαρής θετικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 116
Παράγραφος 20

20. εκτιμά ότι ο τομέας των κατασκευών προσφέρει ισχυρές προοπτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας και καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές παροχής κινήτρων για 
την επίτευξη του στόχου της μείωσης της ενεργειακής ζήτησης και του CO2· 
υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης της ανάπτυξης κατοικιών παθητικής ενέργειας 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. pl
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 117
Παράγραφος 21

21. προτείνει να ανοίξουν στις χρηματοδοτήσεις έργων βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στον τομέα της στέγασης και του ισοζυγίου άνθρακα στις αστικές 
μεταφορές μηχανισμοί αντιστάθμισης εμπνεόμενοι από εκείνους του πρωτοκόλλου 
του Κιότο, οι οποίοι να συνοδεύονται από την παροχή οικονομικών κινήτρων·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 118
Παράγραφος 21

21. (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 119
Παράγραφος 22

22. εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων δεν πρέπει 
να περιοριστεί στην ΚΓΠ· θεωρεί ότι σε αυτό το πλαίσιο ο τομέας των μεταφορών, 
κυρίως των οδικών, απαιτεί την ανάληψη ταχείας και αποφασιστικής δράσης· 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αμελλητί έναν οδικό χάρτη για την 
προοδευτική αλλά ταχεία κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με 
την αναθεώρηση της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. fr
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Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 120
Παράγραφος 22

22. εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση των (διαγραφή) επιδοτήσεων δεν πρέπει να περιοριστεί 
στην ΚΓΠ, δεδομένου ότι και σε άλλους τομείς οι επιδοτήσεις έχουν εξίσου 
επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον·

Or. sv

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 121
Παράγραφος 23

23. προσδοκά από την Επιτροπή ότι η αναθεώρηση των κοινοτικών προσανατολισμών για 
τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος θα λάβει πραγματικά 
υπόψη την ανάγκη αλλαγής των προτύπων παραγωγής, κυκλοφορίας, μεταφοράς και 
κατανάλωσης και μείωσης του όγκου των αποβλήτων·

Or. pl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 122
Παράγραφος 23 α (νέα)

23α. υπογραμμίζει ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο 
αναφοράς για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών αγορακεντρικών μέσων·
χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω 
οδηγίας, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ενόψει αυτής της έκθεσης, για τα 
σφάλματα ως προς τη μεταφορά κάποιων ορισμών και για την ανεπαρκή εφαρμογή 
της συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης· ζητεί μετ’ επιτάσεως από τα κράτη μέλη 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να εφαρμοστεί με ορθό τρόπο η 
οδηγία πλαίσιο και κυρίως να διασφαλιστεί ότι κάθε κατανάλωση νερού θα 
υποβάλλεται σε οικονομική αξιολόγηση, περιλαμβανομένου του κόστους χρήσης 

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
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των υδάτινων πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους, καθόσον αυτά τα κριτήρια 
χρησιμεύουν στον σχεδιασμό της τιμολόγησης του νερού με σκοπό την ανάκτηση 
του κόστους χρήσης των υδάτινων πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 123
Παράγραφος 23 β (νέα)

23β. υπενθυμίζει τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα των αποβλήτων, 
αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουν το 
πρόβλημα του όγκου των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο για 
τη φορολόγηση των αποβλήτων με σκοπό την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων 
και τη μεσοπρόθεσμη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται στην 
Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 124
Παράγραφος 23 γ (νέα)

23γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα σύστημα φορολογίας ή 
τελών με σκοπό τη μείωση της ποσοτικής χρήσης των φυτοφαρμάκων και στη 
χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων λιγότερο τοξικών και λιγότερο επιβλαβών για το 
περιβάλλον και την υγεία·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 125
Παράγραφος 24

24. εκτιμά ότι η θέσπιση ενός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα οικολογικά προϊόντα 
πρέπει να συνοδεύεται από ένα αυστηρό πλαίσιο, ώστε να ωφελεί πραγματικά τους 
καταναλωτές, καθώς και από συμπληρωματικούς μηχανισμούς, όπως το οικολογικό 
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σήμα, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα που θα επιτρέπει την εύκολη 
σύγκριση των προϊόντων·

Or. pl

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 126
Παράγραφος 24 α (νέα)

24α. υπογραμμίζει ότι η οικονομική σημασία των επιδοτήσεων ή των ενισχύσεων που 
αποσκοπούν στην προώθηση περιβαλλοντικώς υπεύθυνων συμπεριφορών θα 
εξελιχθεί με τη γενίκευση ενός οικολογικού και προσεκτικά μελετημένου τρόπου 
ζωής και ότι η χρηματοδότηση υπηρεσιών οι οποίες βελτιώνουν κυρίως την 
ποιότητα ζωής δεν θα είναι πλέον δικαιολογημένη στον βαθμό που, αντίθετα με ό,τι 
θα συνέβαινε αν εφαρμοζόταν μόνον η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», θα 
δημιουργηθεί τεχνητή ασυμβατότητα μεταξύ της περιβαλλοντικώς υπεύθυνης 
συμπεριφοράς και των υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής· επισημαίνει 
ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» επιτρέπει την επένδυση των αντλούμενων 
κεφαλαίων κατά τρόπο που να εστιάζεται στις επιβεβλημένες αλλαγές προκειμένου 
να υιοθετηθούν καθαρότερες μέθοδοι παραγωγής και προϊόντα·

Or. da

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 127
Παράγραφος 24 β (νέα)

24β. εκτιμά ότι θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί, στον γεωργικό τομέα, κοινή ελάχιστη 
φορολογία επί της χρήσης φυτοφαρμάκων, της απώλειας αζώτου και της μείωσης 
της περιεκτικότητας των εδαφών σε άνθρακα, καθότι αναμένεται ότι μια τέτοια 
φορολογία θα χρησίμευε πιθανότατα στην προαγωγή των καλλιεργειών χωρίς 
χρήση φυτοφαρμάκων, στην προοδευτική μείωση της απώλειας αζώτου και 
άνθρακα και στην προώθηση της στροφής σε οικολογικές μεθόδους γεωργικής 
εκμετάλλευσης·

Or. da
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 128
Παράγραφος 24 γ (νέα)

24γ. προτείνει τα ποσά που θα εισπράττονται, επί παραδείγματι, από τη φορολόγηση της 
βιομηχανίας παραγωγής πολυβινυλοχλωριδίου να διατίθενται για την προαγωγή 
οικολογικών υλικών, όπως το πολυπροπυλένιο ή το πολυαιθυλένιο· επισημαίνει ότι 
οι φόροι που επιβάλλονται στα χημικά προϊόντα μπορούν επίσης να 
απελευθερώσουν πόρους οι οποίοι θα επιτρέψουν την ενθάρρυνση της χρήσης 
προϊόντων που δεν περιέχουν χημικά προϊόντα, ιδίως οικολογικά χρώματα, 
απορρυπαντικά, καλλυντικά και υφάσματα· εκτιμά εξάλλου ότι είναι σημαντικό να 
γίνει αναφορά στον φόρο επί της μείωσης της περιεκτικότητας σε άνθρακα, ο 
οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδυαστεί με έναν φόρο επί της απώλειας 
αζώτου·

Or. da

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 129
Παράγραφος 25

25. τάσσεται κατά της δημιουργίας ενός συστήματος ανταλλαγών αδειών στον τομέα της 
βιοποικιλότητας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 130
Παράγραφος 25

25. αναγνωρίζει τις δυσκολίες που συνοδεύουν τη θέσπιση αγορακεντρικών μέσων με 
σκοπό την αύξηση ή τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που 
αφορούν τα οικοσυστήματα, καθώς και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων τοπικού χαρακτήρα· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 
εντοπίσει και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτούς τους τομείς·

Or. en
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 131
Παράγραφος 25

25. τάσσεται υπέρ της δυνατότητας δημιουργίας συστημάτων ανταλλαγών αδειών 
(διαγραφή) όσον αφορά τις ενώσεις NOx και το SO2 στον βαθμό που τα συστήματα 
αυτά επιτρέπουν την επίτευξη με τον πλέον αποδοτικό τρόπο των στόχων που έχουν 
τεθεί στον τομέα του περιβάλλοντος·

Or. nl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 132
Παράγραφος 25

25. είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής
ενός συστήματος ανταλλαγών δικαιωμάτων εκπομπής όσον αφορά τις ενώσεις NOx
και το SO2· υπογραμμίζει ότι, στις περιφέρειες στις οποίες η επιφάνεια χρήσης του 
περιβάλλοντος είναι περιορισμένη, οικονομικά μέσα όπως οι ανταλλαγές αποτελούν 
σημαντικό συμπληρωματικό στοιχείο για την επίτευξη με τον πλέον αποδοτικό
τρόπο των στόχων που έχουν τεθεί στον τομέα του περιβάλλοντος·

Or. nl

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 133
Παράγραφος 25

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία που επιδεικνύει η Επιτροπή στο 
θέμα της επέκτασης των διαφόρων τύπων αγορακεντρικών μέσων (τέλη, 
επιδοτήσεις και διαπραγματεύσιμες άδειες) με σκοπό την προστασία της 
βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης· χαιρετίζει, 
εν προκειμένω, με ενδιαφέρον τα καθεστώτα ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών
όσον αφορά τις ενώσεις NOx και SO2 που έχουν θεσπίσει ορισμένα κράτη μέλη 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούν οι ατμοσφαιρικοί 
ρύποι αυτού του είδους·

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 134
Παράγραφος 25

25. τάσσεται κατά της δημιουργίας ενός συστήματος ανταλλαγών αδειών στον τομέα της 
βιοποικιλότητας και όσον αφορά τις ενώσεις NOx και το SO2· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει τους προβληματισμούς της σχετικά με την αξιολόγηση του κόστους από 
την απώλεια βιοποικιλότητας και σχετικά με την πιθανή χρησιμοποίηση μέσων της 
αγοράς, δηλώνοντας επιτακτικά ότι η προστασία ή η βελτίωση της 
βιοποικιλότητας σε μια ζώνη δεν πρέπει να οδηγεί σε απώλεια της βιοποικιλότητας 
σε μια άλλη, εξαιτίας των τοπικών επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή 
οποιουδήποτε συστήματος ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών όσον αφορά τις 
ενώσεις NOx και το SO2 πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες που 
επικρατούν ως προς τις συγκεκριμένες εκπομπές και να περιορίζεται σε αυστηρά 
καθορισμένες γεωγραφικές ζώνες·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 135
Παράγραφος 25

25. τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός συστήματος ανταλλαγών αδειών στον τομέα της 
βιοποικιλότητας και όσον αφορά τις ενώσεις NOx και το SO2 στον βαθμό που 
υπάρχουν διαθέσιμα επιστημονικώς ακριβή μοντέλα υπολογισμού·

Or. de

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 136
Παράγραφος 25 α (νέα)

25α. ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να προτείνει πριν από το 2009 ένα 
νομοθετικό σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον 
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς ο εν λόγω τομέας δεν υπόκειται σε 
κανενός είδους κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία ως προς αυτή την πτυχή· εκφράζει 
την υποστήριξή του για τη νομοθετική διαδικασία με σκοπό την ένταξη του τομέα 
των αερομεταφορών στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής·

Or. fr
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Τροπολογία 137
Παράγραφος 26

26. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει στις πρωτοβουλίες της τη διατήρηση των 
σημερινών μηχανισμών που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για τη στήριξη της 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· εκτιμά ότι, πριν από την παροχή 
οικονομικών κινήτρων στα βιοκαύσιμα, πρέπει να απαιτούνται συμπληρωματικές 
αξιολογήσεις ως προς το εάν παράγονται με περιβαλλοντικά αειφόρο τρόπο·

Or. el

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 138
Παράγραφος 26

26. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει στις πρωτοβουλίες της τη διατήρηση των 
σημερινών μηχανισμών που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για τη στήριξη της 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· εκτιμά ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές αξιολογήσεις, κυρίως όσον αφορά τους κύκλους ζωής των 
βιοκαυσίμων, και υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σπουδαιότητα της θέσπισης 
κανόνων στον τομέα της ποιότητας των καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. nl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 139
Παράγραφος 26

26. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει στις πρωτοβουλίες της τη διατήρηση των 
σημερινών μηχανισμών που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για τη στήριξη της 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· εκτιμά ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές αξιολογήσεις, κυρίως όσον αφορά τους κύκλους παραγωγής και 
χρήσης των βιοκαυσίμων·

Or. pl
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 140
Παράγραφος 26

26. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει στις πρωτοβουλίες της τη διατήρηση των 
σημερινών μηχανισμών που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για τη στήριξη της 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές αξιολογήσεις, κυρίως όσον αφορά τους κύκλους ζωής των 
βιοκαυσίμων·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 141
Παράγραφος 26 α (νέα)

26α. καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να λάβουν μέτρα για την 
αποθάρρυνση της παραγωγής ατομικών προϊόντων και συσκευασιών και της 
χρήσης υπερβολικών συσκευασιών στα προϊόντα·

Or. fr

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 142
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνεται στα αγορακεντρικά μέσα 
κατά την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ)1 και θεωρεί 
πρωταρχικής σημασίας, κατά την τιμολόγηση του νερού, την εσωτερίκευση του 
κόστους που συνοδεύει την άντληση των υπογείων υδάτων, την υποβάθμιση της 
ποιότητας των υδάτων και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας· καλεί 
μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη 
μέλη και να χρησιμοποιήσει την Κοινή Στρατηγική Εφαρμογής της ΟΠΥ και τις 
Πιλοτικές Λεκάνες Απορροής Ποταμών (PRBs) για τη μελέτη και την προώθηση 
των βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, 
σελ. 1).
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Τροπολογία 143
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. εκτιμά ότι τα αγορακεντρικά μέσα μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω 
προστασία των φυσικών πόρων π.χ. ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση 
των υδάτινων πόρων μέσα από ορθολογικές και κοινωνικά δίκαιες πολιτικές 
τιμολόγησης·

Or. el

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 144
Παράγραφος 26 β (νέα)

26β. υπογραμμίζει ότι τα αγορακεντρικά μέσα πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιον
τρόπο ώστε να μην υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των κλάδων που είναι 
εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό, όπως οι βιομηχανίες υψηλής έντασης 
ενέργειας, προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση των πωλήσεων εξαιτίας των 
εισαγωγών («διαρροή»), καθώς και η ενδεχόμενη μετεγκατάσταση της παραγωγής 
και, συνεπώς, και του περιβαλλοντικού αντικτύπου εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 145
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. επισημαίνει ότι η κοινή ελάχιστη φορολογία επί των εκπομπών CO2 που οφείλονται 
στις ορυκτές πηγές ενέργειας θα απελευθερώσει πόρους οι οποίοι θα επιτρέψουν 
επενδύσεις στους τομείς κυρίως της χρήσης νέων μορφών ενέργειας και της 
εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και των μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ., καθότι 
τα έσοδα από μια τέτοια φορολογία θα ήταν σκόπιμο να επενδυθούν για την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή, η αιολική και η 
παλιρροϊκή ενέργεια· σημειώνει επίσης ότι η θέσπιση ανάλογου φόρου για τη 
βενζίνη, το ντίζελ και τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στον τομέα των 
μεταφορών θα εξασφάλιζε τους αναγκαίους πόρους για τη μεταρρύθμιση του εν 
λόγω τομέα·

Or. da
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 146
Παράγραφος 26 β (νέα)

26β. προτείνει τη θέσπιση φόρου επί των εκπομπών CO2 από τους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, καθόσον ο φόρος αυτός θα επέτρεπε τη χρηματοδότηση με 
τον πλέον πρόσφορο τρόπο τόσο του εξηλεκτρισμού των μεταφορών όσο και της 
καινοτομίας, καθώς και των μονάδων επίδειξης και της κατασκευής των 
αναγκαίων υποδομών· επισημαίνει ότι αυτό το μέτρο μπορεί να συνοδεύεται εύλογα 
από περιορισμούς όπως η αποκλειστική κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων στο 
κέντρο των πόλεων και η υποχρεωτική χρησιμοποίηση ηλεκτρικών γεωργικών 
κινητήρων και εξοπλισμού για την καλλιέργεια και τη συγκομιδή των πράσινων 
λαχανικών· εκτιμά ότι το εν λόγω μέτρο θα έχει απτά αποτελέσματα όσον αφορά τη 
ρύπανση που οφείλεται στις εκπομπές σωματιδίων· επισημαίνει ότι οι περιφέρειες 
της Δανίας δημοσίευσαν μάλιστα προσφάτως ένα έγγραφο στο οποίο υπολογίζεται 
ότι 4 000 θάνατοι ετησίως οφείλονται στην αιθαλομίχλη (3 500) ή στο άγχος που 
προκαλείται από τον θόρυβο (500 περίπου), αριθμός συγκρίσιμος με αυτόν των 
θανάτων από τροχαία ατυχήματα, τα οποία προκαλούν λιγότερα από 400 θύματα 
ετησίως στη Δανία αλλά συγκεντρώνουν την προσοχή περισσότερο από ό,τι το 
πρόβλημα της αιθαλομίχλης·

Or. da

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 147
Παράγραφος 26 γ (νέα)

26γ. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη 
θέσπιση μιας «κάρτας CO2» για τα πρόσωπα και τις ΜΜΕ, στην οποία θα 
αναγράφονται η κατανάλωση ενέργειας και η παραγόμενη ποσότητα αερίων του 
θερμοκηπίου·

Or. es
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 148
Παράγραφος 27

27. στηρίζει τη θέσπιση ενός μέσου τελωνειακής φορολογικής ρύθμισης με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών CO2 και της διατήρησης της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να στηριχθεί στις 
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να 
εκπονήσει έκθεση σχετικά με τη θέσπιση αυτού του μέσου (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 149
Παράγραφος 27

27. στηρίζει την εξέταση ενός μέσου τελωνειακής φορολογικής ρύθμισης με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών CO2 και της διατήρησης της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να στηριχθεί στις 
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να 
εκπονήσει έκθεση σχετικά με την ενδεχόμενη θέσπιση αυτού του μέσου· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα τελωνειακής ρύθμισης πρέπει να εφαρμοστούν 
μόνον σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας 
για την επιβολή υποχρεωτικών μειώσεων του CO2 σε διεθνές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 150
Παράγραφος 27

27. στηρίζει την αξιολόγηση της σκοπιμότητας ενός μέσου τελωνειακής φορολογικής 
ρύθμισης ως μέσο ένταξης των εισαγωγών στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής με σκοπό την επίτευξη των στόχων της μείωσης των 
εκπομπών CO2 και της διατήρησης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης· 
καλεί την Επιτροπή να στηριχθεί στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 
ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τη θέσπιση αυτού 
του μέσου (διαγραφή) και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να προετοιμάσει νομοθετική 
πρόταση·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 151
Παράγραφος 27

27. στηρίζει τη θέσπιση ενός μέσου τελωνειακής φορολογικής ρύθμισης με σκοπό κυρίως 
την αποφυγή ενδεχόμενων «διαρροών άνθρακα» οι οποίες θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν την υποχρέωση μείωσης των εκπομπών CO2 και (διαγραφή)
διατήρησης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να 
στηριχθεί στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη 
προκειμένου να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τη θέσπιση αυτού του μέσου, καθώς και 
να προετοιμάσει νομοθετική πρόταση·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 152
Παράγραφος 27

27. στηρίζει τη θέσπιση ενός μέσου τελωνειακής φορολογικής ρύθμισης με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών CO2 και της διατήρησης της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να στηριχθεί στις 
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να 
εκπονήσει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέσπιση αυτού του 
μέσου, καθώς και να προετοιμάσει νομοθετική πρόταση·

Or. nl
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 153
Παράγραφος 27 α (νέα)

27a. ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει μηχανισμούς και μια εμπορική πολιτική που 
θα σέβονται το περιβάλλον και θα συνάδουν με τη συμφωνία του ΠΟΕ, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τις τρίτες 
χώρες στις οποίες δεν ισχύει το Πρωτόκολλο του Κιότο και να καταστεί δυνατό, 
στις μελλοντικές του εκδοχές, το Πρωτόκολλο να προβλέπει με πιο συγκεκριμένο 
τρόπο τέτοιου είδους επιλογές· εκτιμά ότι τα μέτρα στον τομέα του εμπορίου πρέπει 
να εφαρμόζονται μόνον όταν τα εναλλακτικά μέτρα δεν επιτρέπουν την επίτευξη 
των στόχων που έχουν τεθεί στον τομέα του περιβάλλοντος· εκτιμά ότι, αφ’ ης 
στιγμής εγκριθούν, τα μέτρα στον τομέα του εμπορίου δεν πρέπει να υπόκεινται σε 
κανέναν περιορισμό, εκτός από όσους είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του 
στόχου που έχει τεθεί, καθώς και ότι δεν πρέπει να δημιουργούν αυθαίρετες ή 
αδικαιολόγητες διακρίσεις·

Or. nl
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