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22.11.2019 B9-0174/26

Τροπολογία 26
Marian-Jean Marinescu
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 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι ο τομέας των 
μεταφορών είναι ο μόνος τομέας που 
παρουσιάζει αύξηση των εκπομπών από 
το 1990· τονίζει ότι τούτο δεν είναι 
συμβατό με τον μακρόπνοο στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας, ο οποίος 
απαιτεί μεγαλύτερες και ταχύτερες 
μειώσεις των εκπομπών από όλους τους 
τομείς της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· υπενθυμίζει ότι ο τομέας των 
μεταφορών θα πρέπει να έχει απαλλαγεί 
πλήρως από τις ανθρακούχες εκπομπές 
έως το 2050 το αργότερο· επισημαίνει ότι 
η ανάλυση της Επιτροπής καταδεικνύει 
ότι οι υφιστάμενοι παγκόσμιοι στόχοι και 
τα μέτρα που προβλέπουν ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) και ο 
Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), ακόμη και εάν 
εφαρμοστούν πλήρως, δεν αρκούν για την 
επίτευξη των αναγκαίων μειώσεων 
εκπομπών, αλλά απαιτείται η ανάληψη 
σημαντικής περαιτέρω δράσης, η οποία θα 
ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του 
μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για το σύνολο της 
οικονομίας· θεωρεί ότι, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των ΕΚΣ με 
τις δεσμεύσεις που απαιτούνται με βάση τη 
Συμφωνία του Παρισιού για το σύνολο της 
οικονομίας, θα πρέπει τα συμβαλλόμενα 

65. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μειώσεις των 
εκπομπών από όλους τους τομείς· 
υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών 
θα πρέπει να διατηρήσει τη φιλόδοξη 
πορεία της προς τη μείωση των 
εκπομπών· επισημαίνει ότι απαιτείται η 
ανάληψη σημαντικής περαιτέρω δράσης, η 
οποία θα ευθυγραμμίζεται με τον στόχο 
του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για το σύνολο της 
οικονομίας· θεωρεί ότι, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των ΕΚΣ με 
τις δεσμεύσεις που απαιτούνται με βάση τη 
Συμφωνία του Παρισιού για το σύνολο της 
οικονομίας, θα πρέπει τα συμβαλλόμενα 
εκτός ΕΕ μέρη να ενθαρρυνθούν να 
συμπεριλάβουν τις εκπομπές από τις 
διεθνείς θαλάσσιες και αεροπορικές 
μεταφορές καθώς και να συμφωνήσουν και 
να εφαρμόσουν μέτρα σε διεθνές, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τη 
μείωση των εκπομπών από αυτούς τους 
τομείς·
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μέρη να ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν 
τις εκπομπές από τις διεθνείς θαλάσσιες 
και αεροπορικές μεταφορές καθώς και να 
συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα 
σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών από 
αυτούς τους τομείς·
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22.11.2019 B9-0174/27

Τροπολογία 27
Marian-Jean Marinescu
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 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. υπενθυμίζει ότι έως το 2020, οι 
εκπομπές από τις διεθνείς αεροπορικές 
μεταφορές αναμένεται να είναι περίπου 70 
% υψηλότερες από ό,τι το 2005 και ότι θα 
μπορούσαν ακόμη να αυξηθούν έως και 
κατά 300-700 % επιπλέον έως το 2050· 
εκφράζει την ανησυχία του για το επίπεδο 
φιλοδοξίας του συστήματος CORSIA 
(Carbon Offsetting and Reduction Scheme 
for International Aviation – σύστημα 
αντιστάθμισης και μείωσης των 
ανθρακούχων εκπομπών από τις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές) του ΔΟΠΑ, 
δεδομένων των εν εξελίξει εργασιών 
σχετικά με τα πρότυπα και τις 
συνιστώμενες πρακτικές που θα 
ακολουθηθούν κατά την εφαρμογή του 
συστήματος από το 2019 και έπειτα· 
τονίζει ότι τα υφιστάμενα πρότυπα δεν 
είναι ικανοποιητικά και ότι δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτή η περαιτέρω 
αποδυνάμωση του συστήματος CORSIA· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να ενισχυθούν οι διατάξεις του 
συστήματος CORSIA και για να στηριχθεί 
η θέσπιση μακροπρόθεσμου στόχου για τη 
σημαντική μείωση των ενδοτομεακών 
εκπομπών στις αερομεταφορές, με την 
παράλληλη διασφάλιση της νομοθετικής 
αυτονομίας της ΕΕ κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας για το ΣΕΔΕ· τονίζει, επιπλέον, 

66. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές από τις 
διεθνείς αεροπορικές μεταφορές μπορεί να 
αυξηθούν εκθετικά έως το 2050 εάν 
διατηρηθούν τα ισχύοντα πρότυπα και 
πρακτικές, κυρίως λόγω της αυξανόμενης 
ζήτησης από αναδυόμενες αγορές, ιδίως 
από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την 
Ινδία· αναγνωρίζει πόσο δύσκολο είναι το 
περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το 
σύστημα CORSIA (Carbon Offsetting and 
Reduction Scheme for International 
Aviation – σύστημα αντιστάθμισης και 
μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών από 
τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές) του 
ΔΟΠΑ και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να ενισχύσει τις διατάξεις 
του συστήματος CORSIA και να στηρίξει 
την έγκριση μακρόπνοου στόχου για τη 
μείωση των ενδοτομεακών εκπομπών 
από τις αερομεταφορές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να ενισχυθούν οι διατάξεις του 
συστήματος CORSIA και για να στηριχθεί 
η θέσπιση μακροπρόθεσμου στόχου για τη 
σημαντική μείωση των ενδοτομεακών 
εκπομπών στις αερομεταφορές, με την 
παράλληλη διασφάλιση της νομοθετικής 
αυτονομίας της ΕΕ κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας για το ΣΕΔΕ· τονίζει, επιπλέον, 
την ανάγκη αντιμετώπισης των μη 
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την ανάγκη αντιμετώπισης των μη 
ανθρακούχων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές στα 
ενωσιακά και διεθνή συστήματα·

ανθρακούχων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές στα 
ενωσιακά και διεθνή συστήματα·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/28

Τροπολογία 28
Marian-Jean Marinescu
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 66 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66α. τονίζει ότι ούτε το ΣΕΔΕ της ΕΕ 
ούτε το CORSIA καλύπτουν τις εκπομπές 
χωρίς CO2· σημειώνει ότι η μείωση των 
εκπομπών με τη βοήθεια εθνικών μέσων 
πολιτικής και διμερών ή πολυμερών 
συμφωνιών για τον αέρα μπορεί να 
ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του 
CORSIA και του ΣΕΔΕ της ΕΕ 
μειώνοντας τον κίνδυνο αύξησης των 
τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που από 
μόνο του μπορεί να βλάψει τόσο τη 
βιομηχανία όσο και τους καταναλωτές· 
τονίζει ότι τα αποτελεσματικά εθνικά 
μέσα πολιτικής και τα μέσα διμερούς ή 
πολυμερούς συμφωνίας για τον αέρα 
(καθώς και άλλα διεθνή συστήματα) 
μπορούν επίσης να αυξήσουν τις 
πιθανότητες να επιτευχθεί παγκόσμια 
συμφωνία που θα συνεπάγεται υψηλότερο 
ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, μέσω του CORSIA μετά το 
2027 ή μέσω του ΣΕΔΕ της ΕΕ μετά το 
2030 ή μέσω συνδυασμού των δύο, 
οδηγώντας σε μείωση των αεροπορικών 
ταξιδιών και επακόλουθη μείωση των 
εκπομπών που περιέχουν ή δεν περιέχουν 
CO2·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/29

Τροπολογία 29
Marian-Jean Marinescu
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 66 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 66β. τονίζει με λύπη ότι η απόδοση της 
αύξησης των εκπομπών στην αύξηση των 
αεροπορικών μεταφορών θα μπορούσε να 
εντείνει τις τάσεις δαιμονοποίησης των 
αεροπορικών ταξιδιών, με προφανείς 
κινδύνους για την οικονομία, την 
ευημερία, την απασχόληση και τον 
τουρισμό μας, πράγμα που μπορεί με τη 
σειρά του να παρεμποδίσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη για τις μελλοντικές γενιές·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/30

Τροπολογία 30
Marian-Jean Marinescu
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 66 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 66γ. εκφράζει ανησυχία για την 
ανυπαρξία πλήρως διεθνών τεχνολογικών 
προσεγγίσεων που θα αντιμετωπίζουν την 
αύξηση των εκπομπών, στο ίδιο πνεύμα 
με τις πρωτοβουλίες «Ενιαίος 
Ευρωπαϊκός Ουρανός» και «Ανοικτοί 
Ουρανοί», οι οποίες έχουν αμφότερες τη 
δυνατότητα να επεκταθούν περαιτέρω, αν 
μη τι άλλο για να καλύψουν τους 
σημαντικότερους παράγοντες στον τομέα 
των αερομεταφορών, όπως η ΕΕ, οι 
ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Mercosur, οι χώρες 
της Μέσης Ανατολής, η Κίνα, η Ιαπωνία 
και η εταιρική σχέση ASEAN· 
επισημαίνει ότι η ύπαρξη διαφορετικών 
στόχων έναντι διαφορετικών τύπων 
γραμμών βάσης υπονομεύει τις σχετικές 
στρατηγικές μετριασμού και 
προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων 
καινοτόμων απαντήσεων στους κινδύνους 
της κλιματικής αλλαγής·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/31

Τροπολογία 31
Marian-Jean Marinescu
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 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. υπενθυμίζει τη νομική υποχρέωση 
της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο εντός 12 μηνών από την 
έγκριση των σχετικών πράξεων από τον 
ΔΟΠΑ και πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του CORSIA, στην οποία θα 
εξετάζονται, μεταξύ άλλων, το επίπεδο 
φιλοδοξίας και η συνολική 
περιβαλλοντική ακεραιότητα του 
CORSIA, συμπεριλαμβανομένου του 
γενικότερου επιπέδου φιλοδοξίας σε 
σχέση με τους στόχους της Συμφωνίας 
του Παρισιού· υπογραμμίζει ότι, ως 
συννομοθέτες, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι τα 
μόνα θεσμικά όργανα που μπορούν να 
λάβουν απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε 
μελλοντική τροποποίηση της οδηγίας 
ΣΕΔΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι τυχόν 
τροποποίηση της οδηγίας ΣΕΔΕ θα 
πρέπει να γίνεται μόνο εάν τούτο είναι 
συμβατό με τη δέσμευση της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας, 
η οποία δεν προβλέπει τη χρήση 
πιστωτικών μορίων αντιστάθμισης μετά 
το 2020·

διαγράφεται

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/32

Τροπολογία 32
Marian-Jean Marinescu
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 68

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 

68. 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· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
διερευνηθούν 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 σύστημα συλλογής 
δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ 
από πλοία (ΜRV), καθώς και το 
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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· 

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 στόχους 
για τη μείωση των εκπομπών· παροτρύνει 
την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής του 2050 για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τη 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·
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22.11.2019 B9-0174/33

Τροπολογία 33
Marian-Jean Marinescu
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 68 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 68α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συμφωνία σχετικά με την αρχική 
στρατηγική του ΔΝΟ για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τα πλοία ως πρώτο βήμα για τη συμβολή 
του τομέα στην επίτευξη του στόχου που 
όρισε η Συμφωνία του Παρισιού για την 
υπερθέρμανση· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να παρακολουθούν εκ του 
σύνεγγυς τον αντίκτυπο και την 
υλοποίηση της αρχικής συμφωνίας του 
ΔΝΟ· ζητεί να εξεταστεί η ταχεία 
ανάπτυξη και χρήση φιλικότερων προς το 
περιβάλλον καυσίμων, ιδίως για σκάφη 
που πλέουν κοντά στην ακτή· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι ο ΔΝΟ δεν 
έχει, μέχρι στιγμής, σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων 
και μεσοπρόθεσμων μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· 
τονίζει τη σημασία και τον επείγοντα 
χαρακτήρα της εφαρμογής 
βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 
μέτρων πριν από το 2023· υπογραμμίζει 
ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
θαλάσσιων εκπομπών και καλεί, ως εκ 
τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τον 
αντίκτυπο και την εφαρμογή της 
συμφωνίας του ΔΝΟ· παροτρύνει την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
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ανάληψης πρόσθετης δράσης από την 
ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, 
του 2050, για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες 
μεταφορές σύμφωνα με τον στόχο που 
όρισε η Συμφωνία του Παρισιού για την 
αύξηση της θερμοκρασίας και την 
προώθηση επενδύσεων σε πλοία 
μηδενικών εκπομπών και στην 
υποστήριξη των απαιτούμενων 
υποδομών· ζητεί την ανάπτυξη και 
εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης 
και μείωσης των εκπομπών άνθρακα για 
τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, όπως 
στην περίπτωση του συστήματος 
CORSIA για τη διεθνή αεροπορία·
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22.11.2019 B9-0174/34

Τροπολογία 34
Marian-Jean Marinescu
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 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
υπάρχουν ήδη απλές λύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών, όπως η μείωση των ορίων 
ταχύτητας ή ο καθορισμός περιοχών 
ελέγχου των εκπομπών, οι οποίες 
προβλέπονται βάσει της διεθνούς 
σύμβασης MARPOL· θεωρεί ότι η 
στρατηγική για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να δίνουν 
ώθηση στις επενδύσεις, στη φιλόδοξη 
έρευνα για πλοία μηδενικών εκπομπών και 
οικολογικά πλοία με οικολογικά 
εξαρτήματα, στη βελτίωση της 
διαχείρισης των αποβλήτων και των 
υδάτων, καθώς και στις βελτιώσεις των 
υποδομών που απαιτούνται ώστε να 
καταστεί δυνατή η αύξηση του μεγέθους 
της αγοράς πριν από το 2030, όπως ο 
εξηλεκτρισμός των λιμένων·

69. υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
υπάρχουν ήδη απλές λύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών, όπως η μείωση των ορίων 
ταχύτητας ή ο καθορισμός περιοχών 
ελέγχου των εκπομπών, οι οποίες 
προβλέπονται βάσει της διεθνούς 
σύμβασης MARPOL· θεωρεί ότι η 
στρατηγική για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να δίνουν 
ώθηση στις επενδύσεις, στη φιλόδοξη 
έρευνα για πλοία μηδενικών εκπομπών, 
στη βελτίωση της διαχείρισης των 
αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και 
στις βελτιώσεις των υποδομών που 
απαιτούνται ώστε να καταστεί δυνατή η 
αύξηση του μεγέθους της αγοράς πριν από 
το 2030, όπως ο εξηλεκτρισμός των 
λιμένων·
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22.11.2019 B9-0174/35

Τροπολογία 35
Marian-Jean Marinescu
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 69 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 69α. ενθαρρύνει την αύξηση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
διείσδυσης εναλλακτικών καυσίμων στην 
αγορά. επισημαίνει ότι η παροχή 
κινήτρων για την πρόσβαση στην αγορά 
και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων θα 
πρέπει πάντα να έχει προτεραιότητα 
έναντι της περαιτέρω φορολόγησης των 
καυσίμων·
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22.11.2019 B9-0174/36

Τροπολογία 36
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 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. επισημαίνει ότι το 60 % περίπου 
των εκπομπών μεθανίου παγκοσμίως 
οφείλεται σε πηγές όπως η γεωργία, οι 
χώροι υγειονομικής ταφής, οι μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων, και η παραγωγή 
ορυκτών καυσίμων και η μεταφορά τους 
μέσω αγωγών· υπενθυμίζει ότι το μεθάνιο 
είναι ένα ισχυρό αέριο θερμοκηπίου, με 28 
φορές μεγαλύτερο δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη εντός 100 
ετών από ό,τι το CO2· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή τη νομική της υποχρέωση να 
διερευνήσει το συντομότερο δυνατόν 
επιλογές πολιτικής για την ταχεία μείωση 
των εκπομπών μεθανίου στο πλαίσιο ενός 
στρατηγικού σχεδίου της Ένωσης για το 
μεθάνιο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό 
εντός του πρώτου μισού της θητείας της·

72. επισημαίνει ότι το 60 % περίπου 
των εκπομπών μεθανίου παγκοσμίως 
οφείλεται σε πηγές όπως η γεωργία, οι 
χώροι υγειονομικής ταφής, οι μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων, και η παραγωγή 
ορυκτών καυσίμων και η μεταφορά τους 
μέσω αγωγών· υπενθυμίζει ότι το μεθάνιο 
είναι ένα ισχυρό αέριο θερμοκηπίου, με 28 
φορές μεγαλύτερο δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη εντός 100 
ετών από ό,τι το CO2· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή τη νομική της υποχρέωση να 
διερευνήσει το συντομότερο δυνατόν 
επιλογές πολιτικής για την ταχεία μείωση 
των εκπομπών μεθανίου στο πλαίσιο ενός 
στρατηγικού σχεδίου της Ένωσης για το 
μεθάνιο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, 
εφόσον χρειάζεται, τις ενδεδειγμένες 
νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό 
εντός του πρώτου μισού της θητείας της·
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22.11.2019 B9-0174/37

Τροπολογία 37
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 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επαναλαμβάνει ότι η ΚΓΠ δεν θα 
πρέπει να παρέχει πλέον επιδοτήσεις για 
δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για 
το περιβάλλον και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένης της αποστράγγισης 
τυρφώνων και της υπεράντλησης υδάτων 
για άρδευση, ούτε να προβλέπει κυρώσεις 
για την παρουσία δέντρων σε γεωργικές 
εκτάσεις·

45. επαναλαμβάνει ότι η ΚΓΠ πρέπει 
να σταματήσει να δίνει κίνητρα σε 
πρακτικές που είναι επιβλαβείς για το 
περιβάλλον και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένης της αποστράγγισης 
τυρφώνων και της υπεράντλησης υδάτων 
για άρδευση, ούτε να προβλέπει κυρώσεις 
για την παρουσία δέντρων σε γεωργικές 
εκτάσεις·
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