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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

20.11.2019 B9-0174/1

Τροπολογία 1
Pär Holmgren
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υποστηρίζει την επικαιροποίηση 
της ΕΚΣ της ΕΕ με τον καθορισμό ενός 
στόχου, για το σύνολο της οικονομίας, για 
τη μείωση κατά 55 % των εγχώριων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990· 
καλεί, ως εκ τούτου, τους ηγέτες της ΕΕ να 
στηρίξουν μια ενίσχυση του επιπέδου 
φιλοδοξίας της ΕΚΣ της Ένωσης· πιστεύει 
ότι αυτό θα πρέπει να γίνει παράλληλα με 
την ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ του 
στόχου για επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας το συντομότερο δυνατόν 
και το αργότερο έως το 2050· καλεί τις 
υπόλοιπες οικονομίες στον κόσμο να 
επικαιροποιήσουν τις ΕΚΣ τους, ώστε ο 
αντίκτυπος να είναι παγκόσμιος·

23. υποστηρίζει την επικαιροποίηση 
της ΕΚΣ της ΕΕ με τον καθορισμό ενός 
στόχου, για το σύνολο της οικονομίας, για 
τη μείωση τουλάχιστον κατά 65 % των 
εγχώριων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990· καλεί, ως εκ τούτου, τους ηγέτες 
της ΕΕ να στηρίξουν την ενίσχυση αυτή 
του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΚΣ της 
Ένωσης· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να 
γίνει παράλληλα με την ενσωμάτωση στο 
δίκαιο της ΕΕ του στόχου για επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2050· 
καλεί τις υπόλοιπες οικονομίες στον κόσμο 
να επικαιροποιήσουν τις ΕΚΣ τους, ώστε ο 
αντίκτυπος να είναι παγκόσμιος·
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20.11.2019 B9-0174/2

Τροπολογία 2
Pär Holmgren
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία θα καθορίσει μια 
ολοκληρωμένη και φιλόδοξη στρατηγική 
για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
στην Ευρώπη έως το 2050 το αργότερο, 
συμπεριλαμβανομένου του στόχου για 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030· 
καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει 
αναλόγως όλες τις σχετικές πολιτικές της, 
ιδίως την κλιματική πολιτική, τη γεωργική 
πολιτική και την πολιτική συνοχής·

24. αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία θα καθορίσει μια 
ολοκληρωμένη και φιλόδοξη στρατηγική 
για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
στην Ευρώπη έως το 2050 το αργότερο, 
συμπεριλαμβανομένου του στόχου για 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 65 % έως 
το 2030· καλεί την Επιτροπή να 
προσαρμόσει αναλόγως όλες τις σχετικές 
πολιτικές της, ιδίως την κλιματική 
πολιτική, τη γεωργική πολιτική και την 
πολιτική συνοχής·
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20.11.2019 B9-0174/3

Τροπολογία 3
Pär Holmgren
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς 
της δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και με τους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα 
και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να είναι 
αντιπαραγωγικός για τους στόχους αυτούς 
ή να παρακωλύει την εφαρμογή τους· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη θωράκιση των επενδύσεων 
της ΕΕ σε σχέση με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα και να υποβάλει, όπου 
απαιτείται, εναρμονισμένους και 
δεσμευτικούς κανόνες· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα 
συμμορφώνεται πλήρως με τη Συμφωνία 
του Παρισιού και ότι καμία δαπάνη δεν θα 
αντιβαίνει σε αυτήν· τονίζει τη σημασία 
της αναπλήρωσης των πόρων του 
Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα (GCF), 
και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διπλασιάσουν τουλάχιστον τις 
συνεισφορές τους για την αρχική 
κινητοποίηση των πόρων· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να 
σταματήσει αμέσως τη χορήγηση 
δανείων για έργα ορυκτών καυσίμων, 
εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες 
χρησιμοποιείται φυσικό αέριο, σε 
συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ως μεταβατική τεχνολογία για 
την αντικατάσταση του άνθρακα, σε 

52. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς 
της δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και με τους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα 
και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να είναι 
αντιπαραγωγικός για τους στόχους αυτούς 
ή να παρακωλύει την εφαρμογή τους· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη θωράκιση των επενδύσεων 
της ΕΕ σε σχέση με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα και να υποβάλει, όπου 
απαιτείται, εναρμονισμένους και 
δεσμευτικούς κανόνες· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα 
συμμορφώνεται πλήρως με τη Συμφωνία 
του Παρισιού και ότι καμία δαπάνη δεν θα 
αντιβαίνει σε αυτήν· τονίζει τη σημασία 
της αναπλήρωσης των πόρων του 
Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα (GCF), 
και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διπλασιάσουν τουλάχιστον τις 
συνεισφορές τους για την αρχική 
κινητοποίηση των πόρων· χαιρετίζει την 
απόφαση που έλαβε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΤΕπ να θέσει τέλος στη 
χρηματοδότηση για τα περισσότερα έργα 
στον τομέα της ενέργειας από ορυκτά 
καύσιμα από τα τέλη του 2021 και να 
αυξήσει σταδιακά το μερίδιο της 
χρηματοδότησής της για τη δράση για το 
κλίμα και την περιβαλλοντική 
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περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες 
εναλλακτικές λύσεις, και εφόσον 
εφαρμόζονται διασφαλίσεις για την 
αποφυγή φαινομένων εγκλωβισμού και 
λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί 
ότι η πορεία των εκπομπών παραμένει 
σύμφωνη με τους στόχους της Συμφωνίας 
του Παρισιού· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν την ίδια αρχή όσον αφορά τις 
εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων· ζητεί 
ειδικές δημόσιες εγγυήσεις για πράσινες 
επενδύσεις, ετικέτες πράσινης 
χρηματοδότησης και φορολογικά 
πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά 
ταμεία, καθώς και για την έκδοση 
πράσινων ομολόγων· τονίζει την ανάγκη 
για πιο φιλόδοξη χρηματοδότηση στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας με 
βιομηχανική εφαρμογή·

βιωσιμότητα, ώστε να φτάσει στο 50 % 
των πράξεών της από το 2025· πιστεύει 
ότι πρόκειται για ένα πρώτο φιλόδοξο 
βήμα προς τη μετατροπή της ΕΤΕπ σε 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα για το Κλίμα· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η αναθεωρημένη πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας εξακολουθεί να επιτρέπει 
επενδύσεις σε υποδομές για τα λεγόμενα 
«αέρια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα» χωρίς σαφείς και 
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές 
διασφαλίσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν την ίδια αρχή όσον αφορά τις 
εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων· ζητεί 
ειδικές δημόσιες εγγυήσεις για πράσινες 
επενδύσεις, ετικέτες πράσινης 
χρηματοδότησης και φορολογικά 
πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά 
ταμεία, καθώς και για την έκδοση 
πράσινων ομολόγων· τονίζει την ανάγκη 
για πιο φιλόδοξη χρηματοδότηση στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας με 
βιομηχανική εφαρμογή·
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20.11.2019 B9-0174/4

Τροπολογία 4
Pär Holmgren
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. καλεί την ΕΤΕπ να επανεξετάσει 
τη στρατηγική της για το κλίμα το 2020 
και να εγκρίνει συγκεκριμένα και 
φιλόδοξα σχέδια δράσης για την 
εκπλήρωση της δέσμευσής της να 
ευθυγραμμίσει όλες τις χρηματοδοτικές 
της δραστηριότητες με τη Συμφωνία του 
Παρισιού, καθώς και να ευθυγραμμίσει 
επειγόντως όλες τις πολιτικές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της όσον αφορά 
τη δανειοδότηση με τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/5

Τροπολογία 5
Pär Holmgren
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για την έγκριση του ψηφίσματος A40-19 
στην 40ή συνέλευση της ΔΟΠΑ και για τη 
λεγόμενη ρήτρα αποκλειστικότητας του 
CORSIA· καλεί τα κράτη μέλη να 
διατυπώσουν επίσημη επιφύλαξη σχετικά 
με αυτό το μέρος του ψηφίσματος 
προκειμένου να διατηρηθεί η νομοθετική 
αυτονομία της Ένωσης όσον αφορά τα 
μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
προέρχονται από τον τομέα των 
αερομεταφορών· 

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/6

Τροπολογία 6
Pär Holmgren
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67α. χαιρετίζει την αυξανόμενη 
υποστήριξη σε μια συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για τις τιμές 
των αερομεταφορών, και καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο 
μια φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας 
για τη φορολογία της ενέργειας εν 
προκειμένω, μεταξύ άλλων για τον 
τερματισμό των φορολογικών απαλλαγών 
που εφαρμόζονται επί του παρόντος στην 
κηροζίνη και στα θαλάσσια καύσιμα·

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/7

Τροπολογία 7
Pär Holmgren
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει η δέσμευση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
(CCS) στα περισσότερα σενάρια για 
αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C 
που αναλύονται στην ειδική έκθεση της 
IPCC σχετικά με την αύξηση της 
θερμοκρασίας κατά 1,5 °C και στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
έναν καθαρό πλανήτη για όλους·

διαγράφεται

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/8

Τροπολογία 8
Pär Holmgren
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76. υποστηρίζει την ανάληψη 
περισσότερων δράσεων για την επίτευξη 
των στόχων που καθορίστηκαν από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών για την 
υλοποίηση έργων CCS σε εμπορική 
κλίμακα στους τομείς της ενέργειας και 
της βιομηχανίας στην ΕΕ, καθώς και για 
την ανάπτυξη ισχυρού ρυθμιστικού 
πλαισίου, προκειμένου να υποστηριχθεί η 
άμεση αφαίρεση του CO2 από τον 
ατμοσφαιρικό αέρα για ασφαλή 
αποθήκευση έως το 2022·

διαγράφεται

Or. en


