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22.11.2019 B9-0174/51

Τροπολογία 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις για την ανθρωπότητα και ότι 
όλα τα κράτη και οι φορείς σε παγκόσμιο 
επίπεδο πρέπει να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμησή 
της· υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη διεθνής 
συνεργασία, η αλληλεγγύη και η συνεπής 
και ακλόνητη προσήλωση στην από κοινού 
δράση είναι η μοναδική λύση προκειμένου 
να εκπληρώσουμε τη συλλογική μας 
ευθύνη για τη διαφύλαξη ολόκληρου του 
πλανήτη·

1. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για 
την ανθρωπότητα και ότι όλα τα κράτη και 
οι φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την καταπολέμησή της· υπογραμμίζει ότι η 
έγκαιρη διεθνής συνεργασία, η 
αλληλεγγύη και η συνεπής και ακλόνητη 
προσήλωση στην από κοινού δράση είναι η 
μοναδική λύση προκειμένου να 
εκπληρώσουμε τη συλλογική μας ευθύνη 
για τη διαφύλαξη ολόκληρου του πλανήτη·
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22.11.2019 B9-0174/52

Τροπολογία 52
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 3α. αναγνωρίζει ότι ο φόρτος της 
κλιματικής αλλαγής ήδη επιβαρύνει σε 
συντριπτικό βαθμό τις χώρες του νότιου 
ημισφαιρίου, κατάσταση η οποία θα 
συνεχιστεί, ότι οι χώρες του νότιου 
ημισφαιρίου είναι πιο ευάλωτες στις 
αρνητικές συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής σε σύγκριση με εκείνες του 
βόρειου ημισφαιρίου, ότι αντιμετωπίζουν 
ήδη απώλειες και ζημίες, ενώ επίσης 
έχουν και μικρότερες δυνατότητες 
προσαρμογής, και ότι οι χώρες του νότιου 
ημισφαιρίου έχουν συμβάλει πολύ 
λιγότερο στην κλιματική κρίση σε 
σύγκριση με εκείνες του βόρειου 
ημισφαιρίου·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/53

Τροπολογία 53
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, Marisa 
Matias, Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Manon Aubry, Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 κατά 70 % 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, 
ιδανικά έως το 2040, και το αργότερο έως 
το 2050· καλεί τις υπόλοιπες οικονομίες 
στον κόσμο να επικαιροποιήσουν τις ΕΚΣ 
τους, ώστε ο αντίκτυπος να είναι 
παγκόσμιος·

Or. en



AM\1193328EL.docx PE643.342v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

22.11.2019 B9-0174/54

Τροπολογία 54
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, Marisa 
Matias, Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Manon Aubry, Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 κατά 70 % 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·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/55

Τροπολογία 55
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Στέλιος 
Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Manon Aubry, Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επικροτεί το γεγονός ότι η Χιλή 
είναι μία από τις πλέον επιτυχημένες 
αναδυόμενες χώρες όσον αφορά τη 
μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και, 
ειδικότερα, ότι σημειώνει την υψηλότερη 
αύξηση στην παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας παγκοσμίως· πιστεύει ότι οι 
δεσμεύσεις της Χιλής για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης 
ανάγκης θα πρέπει να αποτελέσουν πηγή 
έμπνευσης για πολλές χώρες στη Νότια 
Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο·

32. σημειώνει με βαθιά ανησυχία την 
κατάσταση στη Χιλή και υπογραμμίζει 
την ανάγκη ενός κοινωνικού 
μετασχηματισμού για την αντιμετώπιση 
των διαρθρωτικών ανισορροπιών και τη 
διασφάλιση μιας δίκαιης ενεργειακής 
μετάβασης που θα δημιουργεί ευκαιρίες 
για όλους, και ιδίως για τις 
περιθωριοποιημένες ομάδες·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/56

Τροπολογία 56
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, Marisa 
Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. αναγνωρίζει τον ρόλο των 
συνεργατικών προσεγγίσεων στην 
επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων όσον 
αφορά τα αποτελέσματα μετριασμού και 
προσαρμογής και στην προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της 
περιβαλλοντικής ακεραιότητας· τονίζει την 
ανάγκη οι εν λόγω προσπάθειες να 
οδηγήσουν σε συνολική μείωση των 
εκπομπών και να αποφευχθεί η αύξηση 
των εκπομπών εντός ή μεταξύ των 
περιόδων ΕΚΣ· εκφράζει την ανησυχία του 
για την περιορισμένη πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά την 50ή ενδιάμεση 
συνεδρίαση της UNFCCC στη Βόννη όσον 
αφορά τους μηχανισμούς εντός και εκτός 
της αγοράς·

34. αναγνωρίζει τον ρόλο των 
συνεργατικών προσεγγίσεων στην 
επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων όσον 
αφορά τα αποτελέσματα μετριασμού και 
προσαρμογής και στην προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της 
περιβαλλοντικής ακεραιότητας· τονίζει την 
ανάγκη οι εν λόγω προσπάθειες να 
οδηγήσουν σε συνολική μείωση των 
εκπομπών και να αποφευχθεί η αύξηση 
τόσο των συνολικών όσο και των 
εγχώριων εκπομπών εντός ή μεταξύ των 
περιόδων ΕΚΣ· εκφράζει την ανησυχία του 
για την περιορισμένη πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά την 50ή ενδιάμεση 
συνεδρίαση της UNFCCC στη Βόννη όσον 
αφορά τους μηχανισμούς εντός και εκτός 
της αγοράς·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/57

Τροπολογία 57
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, Marisa 
Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν αυστηρούς και 
ισχυρούς διεθνείς κανόνες αναφορικά με 
το άρθρο 6 της Συμφωνίας του Παρισιού· 
αναγνωρίζει ότι πολλά έργα στο πλαίσιο 
του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης 
(CDM) και της κοινής εφαρμογής (JI) 
δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
παρουσιάζουν πολυάριθμα προβλήματα 
για την περιβαλλοντική ακεραιότητα και 
βιωσιμότητα· ζητεί να προλαμβάνονται τα 
κενά που αφορούν τη λογιστική 
καταγραφή, τυχόν διπλή μέτρηση ή την 
προσθετικότητα των μειώσεων εκπομπών· 
εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή 
χρήση, προς την επίτευξη των στόχων 
ΕΚΣ, μονάδων εκδιδόμενων δυνάμει του 
πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς τούτο θα 
υπονόμευε σοβαρά την περιβαλλοντική 
ακεραιότητα των μελλοντικών μηχανισμών 
που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 6· 
επισημαίνει ότι η εμπορία δικαιωμάτων 
εκπομπών, στο πλαίσιο των νέων 
μηχανισμών της αγοράς, πρέπει να 
λειτουργεί συμπληρωματικά και να 
αυξάνει τις προσπάθειες μετριασμού των 
υφιστάμενων και των μελλοντικών ΕΚΣ· 
τάσσεται υπέρ της διοχέτευσης μέρους των 
εσόδων από τους μηχανισμούς του άρθρου 

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προαγάγουν αυστηρούς και 
ισχυρούς διεθνείς κανόνες αναφορικά με 
το άρθρο 6 της Συμφωνίας του Παρισιού· 
αναγνωρίζει ότι πολλά έργα στο πλαίσιο 
του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης 
(CDM) και της κοινής εφαρμογής (JI) 
δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
παρουσιάζουν πολυάριθμα προβλήματα 
για την περιβαλλοντική ακεραιότητα και 
βιωσιμότητα· ζητεί να προλαμβάνονται τα 
κενά που αφορούν τη λογιστική 
καταγραφή, τυχόν διπλή μέτρηση ή την 
προσθετικότητα των μειώσεων εκπομπών· 
εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή 
χρήση, προς την επίτευξη των στόχων 
ΕΚΣ, μονάδων εκδιδόμενων δυνάμει του 
πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς τούτο θα 
υπονόμευε σοβαρά την περιβαλλοντική 
ακεραιότητα των μελλοντικών μηχανισμών 
που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 6· 
επισημαίνει ότι η εμπορία δικαιωμάτων 
εκπομπών, στο πλαίσιο των νέων 
μηχανισμών της αγοράς, πρέπει να 
λειτουργεί συμπληρωματικά και να 
αυξάνει τις προσπάθειες μετριασμού των 
υφιστάμενων και των μελλοντικών ΕΚΣ· 
τάσσεται υπέρ της διοχέτευσης μέρους των 
εσόδων από τους μηχανισμούς του άρθρου 
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6 στο υποχρηματοδοτούμενο ταμείο 
προσαρμογής·

6 στο υποχρηματοδοτούμενο ταμείο 
προσαρμογής· υποστηρίζει τη 
συμπερίληψη διασφαλίσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και για ζητήματα 
φύλου σε όλους τους μηχανισμούς που 
προβλέπονται στο άρθρο 6, και τη χρήση 
μηχανισμού καταγγελιών για τις 
κοινότητες που επηρεάζονται από την 
εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/58

Τροπολογία 58
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, Marisa 
Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 35α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμβάλουν στην αποτελεσματική 
ολοκλήρωση της επανεξέτασης του 
διεθνούς μηχανισμού της Βαρσοβίας για 
τις απώλειες και τις ζημίες (WIM), ώστε 
να τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλοι οι 
πυλώνες του WIM, συμπεριλαμβανομένου 
του τρίτου πυλώνα για τη στήριξη και τη 
χρηματοδότηση για το κλίμα που θα 
προορίζεται για την αντιμετώπιση 
απωλειών και ζημιών, και να 
διασφαλίσουν ότι όλες οι πολιτικές της 
ΕΕ ευθυγραμμίζονται με την αποτροπή, 
την ελαχιστοποίηση και την 
αντιμετώπιση των κλιματικών 
επιπτώσεων και δεν υπονομεύουν 
ακούσια τους στόχους αυτούς· 
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 35β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά 
στις διαπραγματεύσεις και τα εργαστήρια 
σχετικά με το σχέδιο δράσης για θέματα 
φύλου στην COP25, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των 
περιθωριοποιημένων ομάδων, των 
γυναικών, των κοριτσιών και της τρανς 
κοινότητας) στη χάραξη και την 
εφαρμογή πολιτικής και να ενισχυθεί η 
ενδυνάμωση των γυναικών στην 
εφαρμογή πολιτικής·
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