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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.11.2019 B9-0174/19

Τροπολογία 19
Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 σύμφωνα με τις πολιτικές 
κατευθυντήριες γραμμές της εκλεγείσας 
Προέδρου της Επιτροπής Ursula von der 
Leyen συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού  ενός στόχου, για το σύνολο 
της οικονομίας, για τη μείωση κατά 
τουλάχιστον 50 % των εγχώριων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
ώστε να προταθεί ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο για την αύξηση του ενωσιακού 
στόχου για το 2030 σε 55 % με τρόπο 
υπεύθυνο, που περιλαμβάνει πλέον 
διευρυμένη χρήση καταβοθρών άνθρακα, 
στο πλαίσιο των διεθνών 
διαπραγματεύσεων· καλεί, ως εκ τούτου, 
τους ηγέτες της ΕΕ να στηρίξουν μια 
ενίσχυση του επιπέδου φιλοδοξίας της 
ΕΚΣ της Ένωσης· καλεί τις υπόλοιπες 
οικονομίες στον κόσμο να 
επικαιροποιήσουν τις ΕΚΣ τους, ώστε ο 
αντίκτυπος να είναι παγκόσμιος· πιστεύει 
ότι, πριν από την επικαιροποίηση των 
ΕΚΣ της Ένωσης, η Επιτροπή πρέπει να 
διεξαγάγει ολοκληρωμένη εκτίμηση 
επιπτώσεων, ώστε να αξιολογηθούν 
ενδελεχώς οι συνέπειες ενός περισσότερο 
φιλόδοξου κλιματικού στόχου για την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση 
κάθε κράτους μέλους·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.11.2019 B9-0174/20

Τροπολογία 20
Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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  
η οποία βασίζεται στην επιστήμη και την 
τεχνολογίαγια την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ευρώπη έως το 2050 
το αργότερο, συμπεριλαμβανομένου του 
στόχου για μείωση των εγχώριων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 55 % έως το 2030· σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
προκειμένου να προταθεί ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση του 
ενωσιακού στόχου για το 2030 σε 55 % με 
τρόπο υπεύθυνο, που περιλαμβάνει πλέον 
διευρυμένη χρήση καταβοθρών άνθρακα, 
στο πλαίσιο των διεθνών 
διαπραγματεύσεων, μετά από διεξοδική 
εκτίμηση αντίκτυπου που συνεκτιμά τις 
επιπτώσεις ενός περισσότερο φιλόδοξου 
στόχου για το κλίμα για την οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση κάθε κράτους 
μέλους·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.11.2019 B9-0174/21

Τροπολογία 21
Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι απαιτούνται 
συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής και 
επιβολή σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της 
Συμφωνίας του Παρισιού·

25. τονίζει ότι απαιτούνται 
συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής και 
επιβολή σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της 
Συμφωνίας του Παρισιού, όπως η 
αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων 
για το 2030 σχετικά με την ανανεώσιμη 
ενέργεια και τους στόχους ενεργειακής 
απόδοσης·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.11.2019 B9-0174/22

Τροπολογία 22
Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 39α. λαμβάνοντας υπόψη τον 
θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν τα 
δάση στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν ορισμένοι ιδιοκτήτες 
δασών στην Ευρώπη λόγω της ακραίας 
ξηρασίας και των επιβλαβών 
οργανισμών, πιστεύει ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
θέσπισης ενός πλαισίου παροχής 
κινήτρων σε περίπτωση που η βιώσιμη 
διαχείριση των δασών δεν προσφέρεται 
για επιχειρηματικότητα·

Or. en



AM\1193312EL.docx PE643.342v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.11.2019 B9-0174/23

Τροπολογία 23
Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 53 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 53α. ζητεί από την Επιτροπή, κατά τον 
σχεδιασμό της βιομηχανικής στρατηγικής 
της ΕΕ, να εξασφαλίσει συνέργειες 
μεταξύ όλων των υφιστάμενων και των 
νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
της ΕΕ, όπως το Ταμείο Καινοτομίας, το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το 
νεοσύστατο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, 
να εφαρμόζει τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις με ευέλικτο τρόπο για 
να διευκολύνει τις απαραίτητες 
καινοτομίες και να μειώσει τη 
γραφειοκρατία, η οποία εμποδίζει τη 
βιομηχανική καινοτομία, ιδίως για τις 
ΜΜΕ, εφαρμόζοντας την αρχή «one in, 
one out»· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.11.2019 B9-0174/24

Τροπολογία 24
Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 64 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 64α. υπενθυμίζει ότι όλοι οι τομείς 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας και ότι η 
απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις 
ανθρακούχες εκπομπές δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε μετεγκατάσταση των 
εκπομπών άνθρακα σε τρίτες χώρες μέσω 
της διαρροής άνθρακα, αλλά ότι θα 
πρέπει να αποτελέσει επιτυχία για την 
οικονομία και τη βιομηχανία μας χάρη σε 
επαρκείς επενδύσεις, κατάλληλα μέσα και 
ευκαιρίες για ανάπτυξη των αναγκαίων 
ρηξικέλευθων καινοτομιών και 
τεχνολογιών· πιστεύει στην επιτυχία 
προσεγγίσεων βασιζόμενων στην αγορά· 
θεωρεί ότι τα μέτρα συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα πρέπει να 
βασίζονται σε μελέτη σκοπιμότητας και 
να συμμορφώνονται με τους κανόνες του 
ΠΟΕ·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.11.2019 B9-0174/25

Τροπολογία 25
Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 64 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 64β. σημειώνει την ανακοίνωση του 
εκλεγέντος Προέδρου της Επιτροπής 
Ursula von der Leyen ότι το ΣΕΔΕ θα 
επεκταθεί σε τομείς που δεν καλύπτονται 
ακόμη από το σύστημα εμπορίας της ΕΕ· 
απορρίπτει την άμεση ένταξη στο ΣΕΔΕ 
της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με εκτίμηση επιπτώσεων για 
ένα διαφορετικό ΣΕΔΕ για τους τομείς 
αυτούς· υπογραμμίζει με έμφαση ότι ένα 
σύστημα τιμολόγησης του CO 2 δεν θα 
πρέπει να αντικαθιστά ή να 
αποδυναμώνει τα υφιστάμενα μέτρα, 
όπως τα πρότυπα για το μονοξείδιο του 
άνθρακα CO2 για τα αυτοκίνητα και τα 
φορτηγά, ή τον κανονισμό για τη δράση 
για το κλίμα, αλλά θα πρέπει να 
συμπληρώνει την υφιστάμενη νομοθεσία 
προκειμένου να ενισχυθεί η φιλοδοξία της 
ΕΕ για το κλίμα στο πλαίσιο ενός 
μείγματος πολιτικής, όπως αναφέρεται 
από τον εκλεγέντα εκτελεστικό 
αντιπρόεδρο κ. Frans Timmermans κατά 
την ακρόασή του στο Κοινοβούλιο·
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