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22.11.2019 B9-0174/39

Τροπολογία 39
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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
Αιτιολογική αναφορά 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 
Σιλεσίας σχετικά με την αλληλεγγύη και τη 
δίκαιη μετάβαση, η οποία υπογράφηκε στο 
περιθώριο της διάσκεψης για το κλίμα 
COP24,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 
Σιλεσίας σχετικά με την αλληλεγγύη και τη 
δίκαιη μετάβαση, την υπουργική δήλωση 
της Σιλεσίας με τίτλο «Δάση για το 
κλίμα» και τη σύμπραξη Driving Change 
Together (Να προωθήσουμε μαζί την 
αλλαγή) για την ηλεκτρική κινητικότητα 
και τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών, 
οι οποίες υπεγράφησαν στο περιθώριο της 
διάσκεψης για το κλίμα COP24,
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22.11.2019 B9-0174/40

Τροπολογία 40
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 
Μαρτίου 2015 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
υπέβαλαν τις εθνικά καθορισμένες 
προθέσεις συνεισφοράς τους στην 
UNFCCC, με τις οποίες δεσμεύονται να 
μειώσουν τις εγχώριες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως 
το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 
Μαρτίου 2015 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
υπέβαλαν τις εθνικά καθορισμένες 
προθέσεις συνεισφοράς τους στην 
UNFCCC, με τις οποίες δεσμεύονται να 
μειώσουν τις εγχώριες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως 
το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται 
μακράν για την πιο φιλόδοξη εθνικά 
καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς που 
έχουν εκφράσει οι σημαντικότερες 
παγκοσμίως οικονομίες·
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22.11.2019 B9-0174/41

Τροπολογία 41
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έως τώρα 
τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία του 
Παρισιού δεν επαρκούν για την επίτευξη 
του κοινού στόχου της· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η τρέχουσα εθνικά καθορισμένη 
συνεισφορά (ΕΚΣ) που έχει υποβάλει η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της δεν 
ευθυγραμμίζεται με τους στόχους που 
έχουν τεθεί στη Συμφωνία του Παρισιού 
και πρέπει να αναθεωρηθεί·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έως τώρα 
τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία του 
Παρισιού δεν επαρκούν για την επίτευξη 
του κοινού στόχου της· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η τρέχουσα εθνικά καθορισμένη 
συνεισφορά (ΕΚΣ) που έχει υποβάλει η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της πρέπει να 
αναθεωρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
24 της απόφασης 1/CP.21·
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22.11.2019 B9-0174/42

Τροπολογία 42
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή επηρεάζει δυσανάλογα 
τις αναπτυσσόμενες χώρες, παρά το 
γεγονός ότι αυτές εκπέμπουν πολύ 
λιγότερο CO2 από ό,τι οι ανεπτυγμένες 
χώρες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή επηρεάζει δυσανάλογα 
τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά ότι αυτές 
εκπέμπουν περισσότερο CO2 από ό,τι οι 
ανεπτυγμένες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η δυαδική διαφοροποίηση μεταξύ 
«ανεπτυγμένων» και «αναπτυσσόμενων» 
χωρών (που περιλαμβάνονται, ή όχι, στο 
παράρτημα Ι) δεν δικαιολογείται πλέον 
στην πολυμερή δράση για το κλίμα·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/43

Τροπολογία 43
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να 
διαθέτει μια φιλόδοξη και χωρίς 
αποκλεισμούς πολιτική για το κλίμα, 
προκειμένου να λειτουργεί ως αξιόπιστος 
και φερέγγυος εταίρος σε παγκόσμιο 
επίπεδο, και να διατηρηθεί η παγκόσμια 
ηγετική της θέση στον τομέα του κλίματος· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
να επενδύσει η ΕΕ στην έρευνα και τις 
καινοτομίες με βιομηχανική εφαρμογή και 
να πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο 
στους τομείς αυτούς·

21. τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να 
διαθέτει μια φιλόδοξη και χωρίς 
αποκλεισμούς πολιτική για το κλίμα, 
προκειμένου να λειτουργεί ως αξιόπιστος 
και φερέγγυος εταίρος σε παγκόσμιο 
επίπεδο, και να διατηρηθεί η παγκόσμια 
ηγετική της θέση στον τομέα του κλίματος· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
να επενδύσει η ΕΕ στην έρευνα και τις 
καινοτομίες με βιομηχανική εφαρμογή και 
να πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο 
στους τομείς αυτούς· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι η ΕΕ είναι υπεύθυνη για λιγότερο από 
το 10 % των παγκόσμιων εκπομπών και, 
ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να 
επιφέρει μονομερώς σημαντικές μειώσεις 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
σε παγκόσμιο επίπεδο·
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22.11.2019 B9-0174/44

Τροπολογία 44
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί εκ νέου από τους ηγέτες της 
ΕΕ να στηρίξουν, κατά τη σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 και 13 
Δεκεμβρίου 2019, τον μακροπρόθεσμο 
στόχο της ΕΕ για επίτευξη μηδενικού 
ισοζυγίου εγχώριων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατόν και 
έως το 2050 το αργότερο· καλεί τη χώρα 
που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου 
και την Επιτροπή να κοινοποιήσουν εν 
συνεχεία τον στόχο αυτό στη Γραμματεία 
της UNFCCC το συντομότερο δυνατόν· 
τονίζει ότι, για την επίτευξη μηδενικού 
ισοζυγίου εγχώριων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2050 με τον πλέον 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και 
προκειμένου να αποφευχθεί η εξάρτηση 
από τεχνολογίες αφαίρεσης άνθρακα που 
θα συνεπάγονταν σημαντικούς κινδύνους 
για τα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα 
και την επισιτιστική ασφάλεια, θα πρέπει 
να αυξηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας όσον 
αφορά τους στόχους για το 2030· 
υπογραμμίζει ότι οι λύσεις που βασίζονται 
στη φύση αποτελούν βασικό εργαλείο 
προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν 
αξιοποίησε την ευκαιρία της συνόδου 
κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το 
κλίμα, τον Σεπτέμβριο του 2019, για να 

22. ζητεί από τους ηγέτες της ΕΕ να 
στηρίξουν, κατά τη σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 και 13 
Δεκεμβρίου 2019, τον μακροπρόθεσμο 
στόχο της ΕΕ για επίτευξη μηδενικού 
ισοζυγίου εγχώριων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατόν 
σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού· 
θεωρεί ότι η επίτευξη συμφωνίας για έναν 
τέτοιο στόχο θα πρέπει να βασίζεται σε 
συνολική εκτίμηση του αντίκτυπου και σε 
σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις για δίκαιη 
μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεράστιες ανάγκες των πλέον 
πληττόμενων περιοχών· θεωρεί επίσης 
ότι ένας τέτοιος στόχος πρέπει να 
συμφωνηθεί ομόφωνα μεταξύ όλων των 
κρατών μελών, δεδομένων των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεών του στην 
οικονομία και τις κοινωνίες· υπογραμμίζει 
ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση 
αποτελούν βασικό εργαλείο προκειμένου η 
ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να εκπέμψει η ΕΕ ένα σαφές 
μήνυμα στην COP25 ότι είναι έτοιμη να 
ενισχύσει τη συνεισφορά της στη 
Συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο των 
κοινών παγκόσμιων προσπαθειών·
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θέσει υψηλότερες φιλοδοξίες και να 
επιδείξει ηγετικό ρόλο για την επίτευξη 
της Συμφωνίας του Παρισιού· θεωρεί ότι 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκπέμψει η 
ΕΕ ένα σαφές μήνυμα στην COP25 ότι 
είναι έτοιμη να ενισχύσει τη συνεισφορά 
της στη Συμφωνία του Παρισιού·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/45

Τροπολογία 45
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 Ένωσης· καλεί, ως εκ 
τούτου, τους ηγέτες της ΕΕ να στηρίξουν 
μια ενίσχυση του επιπέδου φιλοδοξίας της 
ΕΚΣ της Ένωσης· καλεί επίσης τις 
υπόλοιπες οικονομίες στον κόσμο να 
επικαιροποιήσουν τις ΕΚΣ τους, ώστε ο 
αντίκτυπος να είναι παγκόσμιος·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/46

Τροπολογία 46
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. θεωρεί ότι η COP25 θα πρέπει να 
καθορίσει ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας, 
τόσο σε σχέση με την εφαρμογή της 
Συμφωνίας του Παρισιού όσο και 
αναφορικά με τον επόμενο γύρο των ΕΚΣ, 
ώστε να αποτυπώνεται η ενίσχυση των 
δεσμεύσεων για τη δράση για το κλίμα σε 
όλους τους τομείς, τόσο στην ξηρά όσο και 
στους ωκεανούς·

36. θεωρεί ότι η COP25 θα πρέπει να 
ενθαρρύνει ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας, 
τόσο σε σχέση με την εφαρμογή της 
Συμφωνίας του Παρισιού όσο και 
αναφορικά με τον επόμενο γύρο των ΕΚΣ, 
ώστε να αποτυπώνεται η ενίσχυση των 
δεσμεύσεων για τη δράση για το κλίμα σε 
όλους τους τομείς, τόσο στην ξηρά όσο και 
στους ωκεανούς·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/47

Τροπολογία 47
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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. επισημαίνει ότι οι οικονομικές 
ανάγκες των κρατών μελών και των 
τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από το 
κόστος της ενεργειακής μετάβασης, ιδίως 
των περιοχών των ανθρακωρυχείων και 
των ενεργοβόρων τομέων, θα είναι 
σημαντικές· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι 
μελλοντικοί προϋπολογισμοί της ΕΕ 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή κονδύλια για 
την κάλυψη των αναγκών αυτών των 
περιφερειών και τομέων και να 
διασφαλίζουν ότι κανείς δεν μένει στο 
περιθώριο·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/48

Τροπολογία 48
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. τονίζει ότι απαιτείται η 
αποτελεσματική συμμετοχή όλων των 
μερών για να επιτευχθεί ο στόχος του 
περιορισμού της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 °C, 
πράγμα που με τη σειρά του απαιτεί την 
αντιμετώπιση του ζητήματος των 
κατεστημένων ή αντικρουόμενων 
συμφερόντων· επαναλαμβάνει, στο 
πλαίσιο αυτό, την υποστήριξή του για τη 
θέσπιση ειδικής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των συγκρούσεων 
συμφερόντων στο πλαίσιο της UNFCCC· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην εν λόγω 
διαδικασία, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο 
τους στόχους και τους σκοπούς της 
UNFCCC και της Συμφωνίας του 
Παρισιού·

61. τονίζει ότι απαιτείται η 
αποτελεσματική συμμετοχή όλων των 
μερών για να επιτευχθεί ο στόχος του 
περιορισμού της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη στον αριθμό 
που προσδιορίζεται στον στόχο της 
συμφωνίας του Παρισιού, πράγμα που με 
τη σειρά του απαιτεί την αντιμετώπιση του 
θέματος των κατεστημένων ή 
αντικρουόμενων συμφερόντων· 
επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την 
υποστήριξή του για τη θέσπιση ειδικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση των 
συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο 
της UNFCCC· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο 
στην εν λόγω διαδικασία, χωρίς να θέσουν 
σε κίνδυνο τους στόχους και τους σκοπούς 
της UNFCCC και της Συμφωνίας του 
Παρισιού·
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Τροπολογία 49
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 

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, 
εάν είναι δυνατό, ο τομέας των μεταφορών 
θα πρέπει να έχει απαλλαγεί πλήρως από 
τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050· 
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 
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οικονομίας, θα πρέπει τα συμβαλλόμενα 
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·

οικονομίας, θα πρέπει τα συμβαλλόμενα 
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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εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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, νομοθετικές προτάσεις 
στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον 
σκοπό αυτό εντός του πρώτου μισού της 
θητείας της·
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