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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/312 

Τροπολογία  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

ανά δέκα έτη εφεξής κάθε κράτος μέλος 

υποβάλλει στην Επιτροπή ενοποιημένο 

εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 

κλίμα. Τα σχέδια περιέχουν τα στοιχεία 

που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και 

το παράρτημα I. Το πρώτο σχέδιο καλύπτει 

την περίοδο από το 2021 έως το 2030. Τα 

ακόλουθα σχέδια καλύπτουν την ακριβώς 

επόμενη δεκαετή περίοδο που έπεται της 

λήξης της περιόδου που καλύφθηκε από 

το προηγούμενο σχέδιο. 

1. Εντός έξι μηνών από...  [την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού] και όχι αργότερα από την 1 

Ιουνίου 2019 για το πρώτο σχέδιο και ανά 

δέκα έτη εφεξής για τα επόμενα σχέδια, 

κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην 

Επιτροπή ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για 

την ενέργεια και το κλίμα το οποίο 

καλύπτει δεκαετή περίοδο. Τα σχέδια 

περιέχουν τα στοιχεία που καθορίζονται 

στην παράγραφο 2 και το παράρτημα I. Το 

πρώτο σχέδιο καλύπτει την περίοδο από το 

2021 έως το 2030. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προτείνει μια τροποποίηση στην παράγραφο 1, στηρίζοντας παράλληλα όλες τις άλλες 

αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής όπως εγκρίθηκαν με την τροπολογία 59 της ITRE/ENVI. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/313 

Τροπολογία  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος  

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και 

εφεξής ανά 10 έτη, τα κράτη μέλη 

καταρτίζουν και υποβάλλουν στην 

Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τις οικείες 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών 

εκπομπών με προοπτική 50 ετών, ώστε να 

συμβάλουν: 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και 

εφεξής ανά δέκα έτη, τα κράτη μέλη και η 

Επιτροπή εξ ονόματος της Ένωσης, 

θεσπίζουν τις οικείες μακροπρόθεσμες 

στρατηγικές για την ενέργεια και το κλίμα 

με χρονικό ορίζοντα 30 ετών, ώστε να 

συμβάλουν: 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/314 

Τροπολογία  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην τήρηση των δεσμεύσεων της 

Ένωσης και των κρατών μελών βάσει της 

UNFCCC και της συμφωνίας του 

Παρισιού για μείωση των ανθρωπογενών 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

ενίσχυση των απορροφήσεων από 

καταβόθρες· 

α) στην τήρηση των δεσμεύσεων της 

Ένωσης και των κρατών μελών βάσει της 

UNFCCC και της συμφωνίας του 

Παρισιού για μείωση των ανθρωπογενών 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

ενίσχυση των απορροφήσεων από 

καταβόθρες σε δεκαετή βήματα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην τροπολογία 123 που ενέκριναν οι επιτροπές ITRE και ENVI. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/315 

Τροπολογία  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στην επίτευξη μακροπρόθεσμων 

μειώσεων στις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου και την ενίσχυση των 

απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 

τους τομείς σε συμφωνία με τον στόχο της 

Ένωσης, στο πλαίσιο των απαραίτητων 

μειώσεων κατά την IPCC από τις 

αναπτυγμένες χώρες ως ομάδα, για τη 

μείωση των εκπομπών κατά 80 έως 95 % 

έως το 2050 ως προς τα επίπεδα του 1990 

με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

γ) στην επίτευξη μακροπρόθεσμων 

μειώσεων στις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου και την ενίσχυση των 

απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 

τους τομείς σε συμφωνία με τον στόχο της 

Ένωσης, στο πλαίσιο των απαραίτητων 

μειώσεων κατά την IPCC, για τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

της Ένωσης με οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο, και για τη διατήρηση και 

ενίσχυση, όπου αρμόζει, των 

απορροφήσεων από καταβόθρες στην 

επιδίωξη των θερμοκρασιακών στόχων 

της συμφωνίας του Παρισιού. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/316 

Τροπολογία  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) επίτευξη ενεργειακού συστήματος 

ουδέτερου ως προς το ισοζύγιο άνθρακα 

στην Ένωση. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/317 

Τροπολογία  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος  

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

χαμηλών εκπομπών καλύπτουν: 

2. Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

για το κλίμα και την ενέργεια καλύπτουν: 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/318 

Τροπολογία  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις συνολικές μειώσεις εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και τις ενισχύσεις 

των απορροφήσεων από καταβόθρες· 

α) τις συνολικές μειώσεις εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και τις ενισχύσεις 

των απορροφήσεων από καταβόθρες στο 

πνεύμα της Συμφωνίας του Παρισιού· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/319 

Τροπολογία  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις μειώσεις εκπομπών και τις 

ενισχύσεις απορροφήσεων στους 

επιμέρους τομείς, συμπεριλαμβανομένης 

της ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιομηχανίας, 

των μεταφορών, του κτιριακού τομέα 

(οικιστικού και τριτογενούς), του 

αγροτικού τομέα και της χρήσης γης, 

αλλαγής χρήσης γης και δασοκομίας 

(LULUCF)· 

β) με σκοπό τη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τις 
μειώσεις εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και τις ενισχύσεις 

απορροφήσεων στους επιμέρους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της 

ηλεκτρικής ενέργειας, της βιομηχανίας, 

των μεταφορών, της θέρμανσης και 

ψύξης και του κτιριακού τομέα 

(οικιστικού και τριτογενούς), του 

αγροτικού τομέα και της χρήσης γης, 

αλλαγής χρήσης γης και δασοκομίας 

(LULUCF)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην τροπολογία 123 που ενέκριναν οι επιτροπές ITRE και ENVI. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/320 

Τροπολογία  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την αναμενόμενη πρόοδο σε σχέση 

με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

συμπεριλαμβανομένης της έντασης αερίων 

του θερμοκηπίου, της έντασης CO2 του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των 

στρατηγικών για σχετική έρευνα, 

ανάπτυξη και καινοτομία· 

γ) την αναμενόμενη πρόοδο σε σχέση 

με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

συμπεριλαμβανομένης της έντασης αερίων 

του θερμοκηπίου, της έντασης CO2 του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των 

στρατηγικών για σχετικές 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, έρευνα, 

ανάπτυξη και καινοτομία· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην τροπολογία 123 που ενέκριναν οι επιτροπές ITRE και ENVI. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/321 

Τροπολογία  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συνδέσεις με άλλα εθνικά 

μακροπρόθεσμα σχέδια. 

δ) εφόσον αρμόζει, συνδέσεις με 

άλλους εθνικούς μακροπρόθεσμους 

στόχους, σχέδια και άλλες πολιτικές, 

μέτρα και επενδύσεις· 

Or. en 

 


