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Τροπολογία 2
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, 
ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία. 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 -1α. αναγνωρίζει ότι οι πολίτες μας 
εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τους 
σοβαρούς κινδύνους που ενέχει η 
κλιματική αλλαγή· υποστηρίζει τις 
διαδηλώσεις, ιδίως με τη μορφή πορειών 
για το κλίμα και μαθητικών απεργιών, 
που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τους εν λόγω κλιματικούς 
κινδύνους· αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδίως η νέα 
γενιά, οι μαθητές και οι σπουδαστές, 
ανησυχούν έντονα για το γεγονός ότι οι 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν 
καταβάλλουν προσπάθειες για την 
εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος· 
επικροτεί τις εκκλήσεις των ακτιβιστών 
αυτών για πιο φιλόδοξους στόχους για το 
κλίμα και ζητεί από τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς 
και από την ΕΕ, να λάβουν συγκεκριμένα 
και άμεσα μέτρα προκειμένου να μην 
ξεπεραστεί το όριο του 1,5°C για το 
κλίμα·
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Τροπολογία 3
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, 
ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία. 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την 
κλιματική ουδετερότητα, με επενδύσεις 
σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, καθώς 
και με την ενδυνάμωση των πολιτών και 
την εναρμόνιση των δράσεων σε βασικούς 
τομείς όπως η ενέργεια, οι πολιτικές για τη 
βιομηχανία και την έρευνα, και 
ταυτόχρονα με τη διασφάλιση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης για μια δίκαιη 
μετάβαση·

2. πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά το 
μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, με επενδύσεις σε καινοτόμες 
τεχνολογικές λύσεις, καθώς και με την 
ενδυνάμωση των πολιτών και την 
εναρμόνιση των δράσεων σε βασικούς 
τομείς όπως η ενέργεια, οι πολιτικές για τη 
βιομηχανία, τις μεταφορές, τη γεωργία 
και την έρευνα, και ταυτόχρονα με τη 
διασφάλιση της δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης 
για μια δίκαιη μετάβαση·
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