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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές CO2 
από τη ναυτιλία αναμένεται να αυξηθούν 
κατά 50 % έως 250 % κατά την περίοδο 
έως το 2050· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη συμφωνία σχετικά με την 
αρχική στρατηγική του ΔΝΟ για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 
πλοία, ως μια πρώτη συμβολή του τομέα 
στην επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας 
του Παρισιού όσον αφορά την αύξηση της 
θερμοκρασίας· παροτρύνει τον ΔΝΟ να 
σημειώσει ταχεία πρόοδο όσον αφορά τη 
θέσπιση βραχυπρόθεσμων και 
μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής· τονίζει τη σημασία και 
τον επείγοντα χαρακτήρα της εφαρμογής 
βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 
μέτρων πριν από το 2023· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να διερευνηθούν αμέσως περαιτέρω 
μέτρα και δράσεις, συμπεριλαμβανομένων 
μέσων τιμολόγησης του άνθρακα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές 
σύμφωνα με τη στρατηγική του τομέα για 
τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές· 
εκφράζει, ως εκ τούτου, την πεποίθησή του 
ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τον 
αντίκτυπο και την υλοποίηση της αρχικής 
στρατηγικής του ΔΝΟ· επικροτεί την 
πρόταση για κανονισμό της ΕΕ ώστε να 
ληφθεί δεόντως υπόψη το παγκόσμιο 

68. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές CO2 
από τη ναυτιλία αναμένεται να αυξηθούν 
κατά 50 % έως 250 % κατά την περίοδο 
έως το 2050· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη συμφωνία σχετικά με την 
αρχική στρατηγική του ΔΝΟ για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 
πλοία, ως μια πρώτη συμβολή του τομέα 
στην επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας 
του Παρισιού όσον αφορά την αύξηση της 
θερμοκρασίας· παροτρύνει τον ΔΝΟ να 
σημειώσει ταχεία πρόοδο όσον αφορά τη 
θέσπιση βραχυπρόθεσμων και 
μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής· τονίζει τη σημασία και 
τον επείγοντα χαρακτήρα της εφαρμογής 
βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 
μέτρων πριν από το 2023· καλεί την ΕΕ, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να υποστηρίξουν τον ταχύ χαρακτηρισμό 
της Μεσογείου ως συνδυασμένης 
περιοχής ελέγχου των εκπομπών SOx και 
NOx (οξειδίων του θείου και οξειδίων του 
αζώτου), ως ένα κρίσιμο βήμα για τη 
μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες 
μεταφορές στην Ευρώπη· υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να διερευνηθούν αμέσως 
περαιτέρω μέτρα και δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων μέσων 
τιμολόγησης του άνθρακα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι εκπομπές από τις 
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σύστημα συλλογής δεδομένων για την 
κατανάλωση μαζούτ από πλοία (ΜRV), 
καθώς και το αντίστοιχο σύστημα του 
ΔΝΟ για την κατανάλωση μαζούτ από 
πλοία· υπενθυμίζει ότι το MRV αποτελεί 
ένα πρώτο βήμα που θα πρέπει τελικά να 
επιτρέψει στην ΕΕ να υιοθετήσει 
υποχρεωτικούς στόχους για τη μείωση των 
εκπομπών· παροτρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει, το συντομότερο δυνατόν, 
πρόσθετες δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του 2050 για την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως η 
ένταξη του τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών στο ΣΕΔΕ και η θέσπιση 
προτύπου ενεργειακής απόδοσης για τα 
πλοία και ενεργειακής επισήμανσης για τα 
πλοία, και να προτείνει μια στρατηγική 
συνεργασίας με άλλα μέρη που επιθυμούν 
να αναλάβουν δράση το συντομότερο 
δυνατό, προκειμένου να μειωθούν οι 
εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές 
σύμφωνα με τον στόχο της Συμφωνίας του 
Παρισιού όσον αφορά την αύξηση της 
θερμοκρασίας·

θαλάσσιες μεταφορές σύμφωνα με τη 
στρατηγική του τομέα για τη μετάβαση σε 
χαμηλές εκπομπές· εκφράζει, ως εκ 
τούτου, την πεποίθησή του ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν 
εκ του σύνεγγυς τον αντίκτυπο και την 
υλοποίηση της αρχικής στρατηγικής του 
ΔΝΟ· επικροτεί την πρόταση για 
κανονισμό της ΕΕ ώστε να ληφθεί δεόντως 
υπόψη το παγκόσμιο σύστημα συλλογής 
δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ 
από πλοία (ΜRV), καθώς και το 
αντίστοιχο σύστημα του ΔΝΟ για την 
κατανάλωση μαζούτ από πλοία· 
υπενθυμίζει ότι το MRV αποτελεί ένα 
πρώτο βήμα που θα πρέπει τελικά να 
επιτρέψει στην ΕΕ να υιοθετήσει 
υποχρεωτικούς στόχους για τη μείωση των 
εκπομπών· παροτρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει, το συντομότερο δυνατόν, 
πρόσθετες δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του 2050 για την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως η 
ένταξη του τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών στο ΣΕΔΕ και η θέσπιση 
προτύπου ενεργειακής απόδοσης για τα 
πλοία και ενεργειακής επισήμανσης για τα 
πλοία, και να προτείνει μια στρατηγική 
συνεργασίας με άλλα μέρη που επιθυμούν 
να αναλάβουν δράση το συντομότερο 
δυνατό, προκειμένου να μειωθούν οι 
εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές 
σύμφωνα με τον στόχο της Συμφωνίας του 
Παρισιού όσον αφορά την αύξηση της 
θερμοκρασίας·

Or. en


