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Τροπολογία  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

σχετικά με τη διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη 

Βόννη της Γερμανίας (COP23) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 58 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 58 α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 της, η Συμφωνία του Παρισιού 

της 4ης Νοεμβρίου 2016 έχει στόχο, 

μεταξύ άλλων, να αυξήσει την ικανότητα 

προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής και να ενισχύσει 

την ανθεκτικότητα στις κλιματικές 

μεταβολές και την ανάπτυξη με χαμηλές 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 

τρόπο που να μην απειλείται η παραγωγή 

τροφίμων, και καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να καταστήσουν τις 

χρηματοδοτικές ροές συμβατές με αυτό 

τον στόχο· 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0534/3 

Τροπολογία  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

σχετικά με τη διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη 

Βόννη της Γερμανίας (COP23) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

60. αναγνωρίζει το πλήθος δυσκολιών 

που ενέχει ο καθορισμός ενός αποδεκτού 

καθολικού ορισμού του «κλιματικού 

πρόσφυγα», αλλά ζητεί να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη ο χαρακτήρας και η έκταση του 

προβλήματος του εκτοπισμού και της 

μετανάστευσης λόγω της αλλαγής του 

κλίματος, ως αποτέλεσμα καταστροφών 

που οφείλονται στην αύξηση της 

θερμοκρασίας του πλανήτη· σημειώνει με 

ανησυχία ότι, μεταξύ του 2008 και του 

2013, περίπου 166 εκατομμύρια άτομα 

έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις 

εστίες τους λόγω φυσικών καταστροφών, 

ανύψωσης της στάθμης των υδάτων, 

ακραίων καιρικών φαινομένων, 

απερήμωσης, λειψυδρίας, καθώς και 

εξάπλωσης τροπικών ασθενειών και 

ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς· 

εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στο 

γεγονός ότι σχετιζόμενες με το κλίμα 

εξελίξεις σε τμήματα της Αφρικής και της 

Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στην πολιτική αστάθεια, 

οικονομική δυσπραγία και στην 

κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης στη 

Μεσόγειο· 

60. σημειώνει με ανησυχία ότι, μεταξύ 

του 2008 και του 2013, περίπου 166 

εκατομμύρια άτομα έχουν αναγκαστεί να 

εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω 

φυσικών καταστροφών, ανύψωσης της 

στάθμης των υδάτων, ακραίων καιρικών 

φαινομένων, απερήμωσης, λειψυδρίας, 

καθώς και εξάπλωσης τροπικών ασθενειών 

και ασθενειών που μεταδίδονται από 

φορείς· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στο 

γεγονός ότι σχετιζόμενες με το κλίμα 

εξελίξεις σε τμήματα της Αφρικής και της 

Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στην πολιτική αστάθεια, 

οικονομική δυσπραγία και στην 

κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης στη 

Μεσόγειο· τονίζει ότι οι άνθρωποι που 

χάνουν τον χώρο διαβίωσής τους εξαιτίας 

της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να 

υποστηρίζονται, οποτεδήποτε είναι 

δυνατόν, στη χώρα καταγωγής τους ή 

πλησίον αυτής· 

Or. en 
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