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40. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής 
της ΕΕ για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, από την οποία 
προκύπτει ότι έχει σημειωθεί κάποια 
πρόοδος σε σχέση με καθεμία από τις οκτώ 
επιμέρους δράσεις της στρατηγικής· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι παρά τις 
παγκόσμιες προσπάθειες για μείωση των 
εκπομπών, οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι αναπόφευκτες και οι 
περαιτέρω δράσεις για την προσαρμογή σε 
αυτή είναι ζωτικής σημασίας· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
στρατηγική, υπό το πρίσμα του 
συμπεράσματος της έκθεσης ότι η ΕΕ 
παραμένει ευάλωτη σε κλιματικές 
επιπτώσεις τόσο εντός όσο και εκτός των 
συνόρων της· τονίζει την ανάγκη για 
επενδύσεις του ασφαλιστικού κλάδου στην 
προσαρμογή, καθώς και για δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία· θεωρεί ότι η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, η 
ανάσχεση της υποβάθμισης της 
βιοποικιλότητας και η προώθηση της 
προσαρμογής των πόλεων συνιστούν 
προτεραιότητες·

40. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής 
της ΕΕ για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, από την οποία 
προκύπτει ότι έχει σημειωθεί κάποια 
πρόοδος σε σχέση με καθεμία από τις οκτώ 
επιμέρους δράσεις της στρατηγικής· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι παρά τις 
παγκόσμιες προσπάθειες για μείωση των 
εκπομπών, οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι αναπόφευκτες και οι 
περαιτέρω δράσεις για την προσαρμογή σε 
αυτή είναι ζωτικής σημασίας· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
στρατηγική, υπό το πρίσμα του 
συμπεράσματος της έκθεσης ότι η ΕΕ 
παραμένει ευάλωτη σε κλιματικές 
επιπτώσεις τόσο εντός όσο και εκτός των 
συνόρων της· τονίζει την ανάγκη για 
επενδύσεις του ασφαλιστικού κλάδου στην 
προσαρμογή, καθώς και για δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία· θεωρεί ότι η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, η 
ανάσχεση της υποβάθμισης της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους, και η 
προώθηση της προσαρμογής των πόλεων 
συνιστούν προτεραιότητες·
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42. επαναλαμβάνει ότι τα μέτρα 
προσαρμογής αποτελούν αναπόφευκτη 
αναγκαιότητα για όλες τις χώρες που 
επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τον 
αρνητικό αντίκτυπο της κλιματικής 
αλλαγής και να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
ευκαιρίες για ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη· 
τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν ενιαία 
συστήματα και εργαλεία για την 
παρακολούθηση της προόδου και της 
αποτελεσματικότητας των εθνικών 
σχεδίων και δράσεων προσαρμογής· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα προσχέδια 
των εθνικών σχεδίων των κρατών μελών 
για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) δεν 
ήταν αρκετά φιλόδοξα όσον αφορά τους 
στόχους για την ενεργειακή απόδοση και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
υπενθυμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων, ως στοιχείο της κυκλικής 
οικονομίας, αποτελούν μέρος της λύσης 
για τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τα εθνικά τους σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα προκειμένου να 
εφαρμόσουν πλήρως τη Συμφωνία του 

42. επαναλαμβάνει ότι τα μέτρα 
προσαρμογής αποτελούν αναπόφευκτη 
αναγκαιότητα για όλες τις χώρες που 
επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τον 
αρνητικό αντίκτυπο της κλιματικής 
αλλαγής και να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
ευκαιρίες για ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη· 
τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν ενιαία 
συστήματα και εργαλεία για την 
παρακολούθηση της προόδου και της 
αποτελεσματικότητας των εθνικών 
σχεδίων και δράσεων προσαρμογής· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα προσχέδια 
των εθνικών σχεδίων των κρατών μελών 
για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) δεν 
ήταν αρκετά φιλόδοξα όσον αφορά τους 
στόχους για την ενεργειακή απόδοση και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν 
περιλάμβαναν πληροφορίες σχετικά με τη 
διασφάλιση της ισότητας των φύλων, 
παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη 
κλήθηκαν να συμπεριλάβουν τις 
πληροφορίες αυτές· υπενθυμίζει ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, ως 
στοιχείο της κυκλικής οικονομίας, 
αποτελούν μέρος της λύσης για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής 
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Παρισιού· αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή· 
τονίζει επίσης ότι η ύπαρξη διαδικασιών 
ανάπτυξης και εφαρμογής χωρίς 
αποκλεισμούς, στις οποίες θα 
συμμετέχουν μέλη όλων των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
γυναίκες, τρανς κοινότητες και 
αυτόχθονες πληθυσμοί, θα συμβάλουν 
στον προσδιορισμό των αναγκών των 
κοινοτήτων και θα επιτρέψουν την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η δίκαιη 
ενεργειακή μετάβαση· καλεί, επομένως, 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά 
τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 
προκειμένου να εφαρμόσουν πλήρως τη 
Συμφωνία του Παρισιού·
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46. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της συνεχίζουν να είναι ο 
μεγαλύτερος χορηγός δημόσιας 
χρηματοδότησης για το κλίμα· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την απόφαση που 
ελήφθη στην COP24 όσον αφορά τη 
θέσπιση ενός νέου, πιο φιλόδοξου στόχου 
από το 2025 και έπειτα, πέραν της 
τρέχουσας δέσμευσης για κινητοποίηση 
100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως 
από το 2020, αλλά εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι πραγματικές 
δεσμεύσεις των ανεπτυγμένων χωρών 
εξακολουθούν να υπολείπονται κατά πολύ 
του συλλογικού στόχου ύψους 100 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως· 
αναμένει από τις αναδυόμενες οικονομίες 
να συνεισφέρουν, από το 2025 και έπειτα, 
στο αυξημένο ποσό διεθνούς 
χρηματοδότησης για το κλίμα που θα 
προβλέπεται στο μέλλον·

46. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της συνεχίζουν να είναι ο 
μεγαλύτερος χορηγός δημόσιας 
χρηματοδότησης για το κλίμα· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την απόφαση που 
ελήφθη στην COP24 όσον αφορά τη 
θέσπιση ενός νέου, πιο φιλόδοξου στόχου 
από το 2025 και έπειτα, πέραν της 
τρέχουσας δέσμευσης για κινητοποίηση 
100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως 
από το 2020, αλλά εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι στην προβλεπόμενη 
χρηματοδότηση για το κλίμα δεν υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ μέτρων προσαρμογής 
και μέτρων μετριασμού, παρά το γεγονός 
ότι στο άρθρο 9 της Συνθήκης του 
Παρισιού προβλέπεται ότι οι χώρες θα 
πρέπει να επιδιώξουν την εν λόγω 
ισορροπία, και εκφράζει παράλληλα την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι οι 
πραγματικές δεσμεύσεις των 
ανεπτυγμένων χωρών εξακολουθούν να 
υπολείπονται κατά πολύ του συλλογικού 
στόχου ύψους 100 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, και κυρίως 
αποτελούν δάνεια και όχι επιχορηγήσεις· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
χρηματοδότηση για το κλίμα που 
προορίζεται για την προσαρμογή 
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εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή σε 
σύγκριση με τη χρηματοδότηση για το 
κλίμα που προορίζεται για τον μετριασμό, 
και για το ότι δεν υπάρχει 
χρηματοδότηση για το κλίμα που να 
προορίζεται για την αντιμετώπιση των 
απωλειών και των ζημιών· αναμένει από 
τις αναδυόμενες οικονομίες να 
συνεισφέρουν, από το 2025 και έπειτα, στο 
αυξημένο ποσό διεθνούς χρηματοδότησης 
για το κλίμα που θα προβλέπεται στο 
μέλλον·
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52. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς 
της δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και με τους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα 
και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να είναι 
αντιπαραγωγικός για τους στόχους αυτούς 
ή να παρακωλύει την εφαρμογή τους· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη θωράκιση των επενδύσεων 
της ΕΕ σε σχέση με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα και να υποβάλει, όπου 
απαιτείται, εναρμονισμένους και 
δεσμευτικούς κανόνες· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα 
συμμορφώνεται πλήρως με τη Συμφωνία 
του Παρισιού και ότι καμία δαπάνη δεν θα 
αντιβαίνει σε αυτήν· τονίζει τη σημασία 
της αναπλήρωσης των πόρων του 
Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα (GCF), 
και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διπλασιάσουν τουλάχιστον τις 
συνεισφορές τους για την αρχική 
κινητοποίηση των πόρων· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να 
σταματήσει αμέσως τη χορήγηση δανείων 
για έργα ορυκτών καυσίμων, εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται 

52. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς 
της δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
με τους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα 
και την ενέργεια, και με τον διεθνή 
μηχανισμό της Βαρσοβίας για τις 
απώλειες και τις ζημίες, και δεν θα πρέπει 
να είναι αντιπαραγωγικός για τους στόχους 
αυτούς ή να παρακωλύει την εφαρμογή 
τους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη θωράκιση των επενδύσεων 
της ΕΕ σε σχέση με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα και να υποβάλει, όπου 
απαιτείται, εναρμονισμένους και 
δεσμευτικούς κανόνες· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα 
συμμορφώνεται πλήρως με τη Συμφωνία 
του Παρισιού και ότι καμία δαπάνη δεν θα 
αντιβαίνει σε αυτήν· τονίζει τη σημασία 
της αναπλήρωσης των πόρων του 
Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα (GCF), 
και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διπλασιάσουν τουλάχιστον τις 
συνεισφορές τους για την αρχική 
κινητοποίηση των πόρων· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να 
σταματήσει αμέσως τη χορήγηση δανείων 
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φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως 
μεταβατική τεχνολογία για την 
αντικατάσταση του άνθρακα, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες 
εναλλακτικές λύσεις, και εφόσον 
εφαρμόζονται διασφαλίσεις για την 
αποφυγή φαινομένων εγκλωβισμού και 
λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί 
ότι η πορεία των εκπομπών παραμένει 
σύμφωνη με τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν την ίδια αρχή 
όσον αφορά τις εγγυήσεις εξαγωγικών 
πιστώσεων· ζητεί ειδικές δημόσιες 
εγγυήσεις για πράσινες επενδύσεις, 
ετικέτες πράσινης χρηματοδότησης και 
φορολογικά πλεονεκτήματα για πράσινα 
επενδυτικά ταμεία, καθώς και για την 
έκδοση πράσινων ομολόγων· τονίζει την 
ανάγκη για πιο φιλόδοξη χρηματοδότηση 
στους τομείς της έρευνας και της 
καινοτομίας με βιομηχανική εφαρμογή·

για έργα ορυκτών καυσίμων· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν την ίδια αρχή 
όσον αφορά τις εγγυήσεις εξαγωγικών 
πιστώσεων· ζητεί ειδικές δημόσιες 
εγγυήσεις για πράσινες επενδύσεις, 
ετικέτες πράσινης χρηματοδότησης και 
φορολογικά πλεονεκτήματα για πράσινα 
επενδυτικά ταμεία, καθώς και για την 
έκδοση πράσινων ομολόγων· τονίζει την 
ανάγκη για πιο φιλόδοξη χρηματοδότηση 
στους τομείς της έρευνας και της 
καινοτομίας με βιομηχανική εφαρμογή·
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(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η πρόσφατη αναθεώρηση της 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων για τη δανειοδότηση στον 
τομέα της ενέργειας, ενώ προβλέπει τη 
σταδιακή κατάργηση της 
χρηματοδότησης για έργα ορυκτών 
καυσίμων από το 2021, επιτρέπει, 
ωστόσο, την έγκριση οποιουδήποτε έργου 
υποδομής φυσικού αερίου στον 4ο 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
(PCI) με συγχρηματοδοτούμενο από την 
ΕΕ προϋπολογισμό έως το τέλος του 
2021· υπογραμμίζει ότι κάθε απόφαση 
σχετικά με τις υποδομές συνεπάγεται μια 
εξάρτηση από την ακολουθούμενη 
διαδρομή και ζητεί, ως εκ τούτου, να 
δοθεί τέλος στην ανάπτυξη νέων 
υποδομών ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/65

Τροπολογία 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, Marisa 
Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando 
Barrena Arza, Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Manuel 
Bompard, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει τη σημασία της δίκαιης 
μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και την ανάγκη μιας διορατικής 
και συμμετοχικής προσέγγισης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες θα επωφελούνται από τη μετάβαση 
και να στηριχθούν οι πιο ευάλωτες 
περιφέρειες και κοινότητες· θεωρεί τη 
δημιουργία ενός ταμείου δίκαιης 
μετάβασης ως ένα από τα εργαλεία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε επίπεδο 
ΕΕ, για τη διασφάλιση μιας συνειδητής 
μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς για τα 
άτομα και τις περιφέρειες της ΕΕ που 
πλήττονται περισσότερο από την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι 
περιοχές εξόρυξης άνθρακα που 
βρίσκονται σε μετάβαση· αναγνωρίζει ότι 
τα ταμεία αποζημίωσης δεν συνιστούν από 
μόνα τους εγγύηση για δίκαιη μετάβαση, 
και ότι στο επίκεντρο οποιασδήποτε 
πολιτικής για τη μετάβαση θα πρέπει να 
βρίσκεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
της ΕΕ για την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό των εν λόγω περιφερειών 
της ΕΕ καθώς και για τη στήριξη των 
ατόμων που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της μετάβασης· πιστεύει ότι η 
κλιματική μετάβαση της ΕΕ πρέπει να 

53. τονίζει τη σημασία της δίκαιης 
μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και την ανάγκη μιας διορατικής 
και συμμετοχικής προσέγγισης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες θα επωφελούνται από τη μετάβαση 
και να στηριχθούν οι πιο ευάλωτες 
περιφέρειες και κοινότητες· θεωρεί τη 
δημιουργία ενός ταμείου δίκαιης 
μετάβασης ως ένα από τα εργαλεία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε επίπεδο 
ΕΕ, για τη διασφάλιση μιας συνειδητής 
μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς για τα 
άτομα και τις περιφέρειες της ΕΕ που 
πλήττονται περισσότερο από την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι 
περιοχές εξόρυξης άνθρακα που 
βρίσκονται σε μετάβαση· αναγνωρίζει ότι 
τα ταμεία αποζημίωσης δεν συνιστούν από 
μόνα τους εγγύηση για δίκαιη μετάβαση, 
και ότι στο επίκεντρο οποιασδήποτε 
πολιτικής για τη μετάβαση θα πρέπει να 
βρίσκεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
της ΕΕ για την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό των εν λόγω περιφερειών 
της ΕΕ καθώς και για τη στήριξη των 
ατόμων που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της μετάβασης· πιστεύει ότι η 
κλιματική μετάβαση της ΕΕ πρέπει να 
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είναι βιώσιμη από οικολογική, οικονομική 
και κοινωνική άποψη· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
κατάλληλες πολιτικές και χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο αυτό, εξαρτώμενες από 
σαφείς, αξιόπιστες και εκτελεστές 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
δεσμεύσεις των οικείων κρατών μελών για 
απαλλαγή ολόκληρης της οικονομίας από 
τις ανθρακούχες εκπομπές, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 
στα τελικά ΕΣΕΚ συγκεκριμένων 
πολιτικών με στόχο τη σταδιακή 
κατάργηση της εξόρυξης άνθρακα σε 
χρονικό πλαίσιο σύμφωνο με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας 
του Παρισιού και τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας για το 2050·

είναι βιώσιμη από οικολογική, οικονομική 
και κοινωνική άποψη· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
κατάλληλες πολιτικές και χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο αυτό, εξαρτώμενες από 
σαφείς, αξιόπιστες και εκτελεστές 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
δεσμεύσεις των οικείων κρατών μελών για 
απαλλαγή ολόκληρης της οικονομίας από 
τις ανθρακούχες εκπομπές, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 
στα τελικά ΕΣΕΚ συγκεκριμένων 
πολιτικών με στόχο τη σταδιακή 
κατάργηση της εξόρυξης άνθρακα και 
άλλων ορυκτών καυσίμων, καθώς και 
των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, 
σε χρονικό πλαίσιο σύμφωνο με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας 
του Παρισιού και τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας για το 2050·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/66

Τροπολογία 66
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, 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, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. υπογραμμίζει ότι το 80 % των 
ανθρώπων που εκτοπίστηκαν λόγω της 
αλλαγής του κλίματος είναι γυναίκες και 
παιδιά, που γενικά πλήττονται και 
επιβαρύνονται περισσότερο από την 
κλιματική αλλαγή από ό,τι οι άνδρες, παρά 
το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν στον ίδιο 
βαθμό σε βασικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τη δράση για το 
κλίμα· τονίζει, συνεπώς, ότι η ενδυνάμωση 
της θέσης όλων των περιθωριοποιημένων 
φύλων, όπως και η πλήρης και ισότιμη 
συμμετοχή τους και ο ηγετικός τους ρόλος 
σε διεθνή φόρουμ όπως η UNFCCC, 
καθώς και η συμμετοχή τους στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική δράση για το 
κλίμα, είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιτυχία και την αποτελεσματικότητα των 
εν λόγω δράσεων· πιστεύει ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν 
πλήρως την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 
για θέματα φύλου της UNFCCC, ιδίως 
ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την 
ανάπτυξη, και θα πρέπει να ενθαρρύνουν 
τη συμμετοχή των αυτοχθόνων γυναικών 
και των υπερμάχων των δικαιωμάτων των 
γυναικών στη διαδικασία της UNFCCC·

62. υπογραμμίζει ότι το 80 % των 
ανθρώπων που εκτοπίστηκαν λόγω της 
αλλαγής του κλίματος είναι γυναίκες και 
παιδιά, που γενικά πλήττονται και 
επιβαρύνονται περισσότερο από την 
κλιματική αλλαγή από ό,τι οι άνδρες, παρά 
το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν στον ίδιο 
βαθμό σε βασικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τη δράση για το 
κλίμα· τονίζει, συνεπώς, ότι η ενδυνάμωση 
της θέσης όλων των περιθωριοποιημένων 
φύλων (συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών, των κοριτσιών και της τρανς 
κοινότητας), όπως και η πλήρης και 
ισότιμη συμμετοχή τους και ο ηγετικός 
τους ρόλος σε διεθνή φόρουμ όπως η 
UNFCCC, καθώς και η συμμετοχή τους 
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 
δράση για το κλίμα, είναι ζωτικής 
σημασίας για την επιτυχία και την 
αποτελεσματικότητα των εν λόγω 
δράσεων· πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να στηρίξουν πλήρως την 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης για θέματα 
φύλου της UNFCCC, ιδίως 
ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την 
ανάπτυξη, και θα πρέπει να ενθαρρύνουν 
τη συμμετοχή των αυτοχθόνων γυναικών 
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και των υπερμάχων των δικαιωμάτων των 
γυναικών στη διαδικασία της UNFCCC·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/67

Τροπολογία 67
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Anja Hazekamp, Martin Buschmann, Marisa 
Matias, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, 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. πιστεύει ότι το ΣΕΔΕ της ΕΕ έχει 
αποτύχει και δεν είναι σε θέση να 
εκπληρώσει τους στόχους του όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών· τονίζει 
ότι η δημιουργία περισσότερων αγορών 
ανθρακούχων εκπομπών αποδυναμώνει 
και υπονομεύει άλλες μορφές 
περιβαλλοντικών ρυθμίσεων· τονίζει την 
ανάγκη να υιοθετηθούν εναλλακτικές 
λύσεις αντί της εμπορίας ανθρακούχων 
εκπομπών και να αντικατασταθεί η 
αγορακεντρική προσέγγιση από μια 
δικαιότερη και αποτελεσματικότερη 
ρυθμιστική προσέγγιση·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/68

Τροπολογία 68
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, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. υπενθυμίζει ότι το 23 % των 
παγκοσμίων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου προέρχεται από τη γεωργία· 
τονίζει ότι προκειμένου να διασφαλιστεί 
επαρκής διατροφή για τον αυξανόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό, χρειάζονται 
επενδύσεις σε έξυπνες γεωργικές τεχνικές 
και μεθόδους παραγωγής, όπως η 
δέσμευση του μεθανίου από την κοπριά, η 
αποδοτικότερη χρήση των λιπασμάτων, η 
χρήση της βιομάζας σε κύκλους και η 
βελτίωση της αποδοτικότητας των 
μεθόδων παραγωγής κρέατος και 
γαλακτοκομικών·

70. υπενθυμίζει ότι το 23 % των 
παγκοσμίων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου προέρχεται από τη γεωργία 
και το 80 % της αποψίλωσης δασών 
παγκοσμίως συνδέεται με τη γεωργία· 
τονίζει ότι προκειμένου να διασφαλιστεί 
επαρκής διατροφή για τον αυξανόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό, χρειάζονται 
επενδύσεις στην αγροοικολογική γεωργία 
και σε βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και 
κατανάλωσης· υπογραμμίζει ότι η 
αποδοτικότητα δεν συνιστά από μόνη της 
επαρκή στρατηγική για την απαλλαγή του 
τομέα της γεωργίας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· καλεί όλα τα μέρη να 
προωθήσουν ενεργά την υγιή και βιώσιμη 
διατροφή·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/69

Τροπολογία 69
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, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. υπενθυμίζει ότι, ενώ η γεωργία 
ευθύνεται για το 10 % περίπου των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, 
έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την ΕΕ να 
μειώσει τις εκπομπές της, μέσω της ορθής 
διαχείρισης του εδάφους, της 
αγροδασοκομίας, της προστασίας της 
βιοποικιλότητας και άλλων τεχνικών 
διαχείρισης της γης· αναγνωρίζει ότι η 
γεωργία έχει τη δυνατότητα να επιφέρει 
ετήσια εξοικονόμηση εκπομπών περίπου 
3,9 γιγατόνων ισοδύναμου CO2 έως το 
2050 – περίπου το 8 % των υφιστάμενων 
παγκόσμιων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου·

71. υπενθυμίζει ότι, ενώ η γεωργία 
ευθύνεται για το 10 % περίπου των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, 
έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την ΕΕ να 
μειώσει τις εκπομπές της, μέσω της 
μείωσης της εξάρτησής της από 
πρωτεΐνες προερχόμενες από τρίτες 
χώρες, μέσω της μείωσης της χρήσης 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μέσω 
της ορθής διαχείρισης του εδάφους, της 
αγροδασοκομίας, της προστασίας της 
βιοποικιλότητας και άλλων τεχνικών 
διαχείρισης της γης· αναγνωρίζει ότι η 
γεωργία έχει τη δυνατότητα να επιφέρει 
ετήσια εξοικονόμηση εκπομπών περίπου 
3,9 γιγατόνων ισοδύναμου CO2 έως το 
2050 – περίπου το 8 % των υφιστάμενων 
παγκόσμιων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου·

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/70

Τροπολογία 70
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, 
Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, 
Manuel Bompard, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. αναγνωρίζει τον θετικό και 
σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει ο γεωργικός τομέας στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και υπογραμμίζει τη σημασία της ΚΓΠ για 
την παροχή βοήθειας στους γεωργούς όσον 
αφορά την ανάπτυξη κλιματολογικά 
έξυπνων γεωργικών πρακτικών, όπως η 
δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και 
η ανακύκλωση των εκπομπών άνθρακα·

73. αναγνωρίζει τον θετικό και 
σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει ο γεωργικός τομέας στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ για την παροχή 
βοήθειας στους γεωργούς όσον αφορά την 
ανάπτυξη και εφαρμογή κλιματολογικά 
έξυπνων γεωργικών πρακτικών, όπως η 
δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και 
η ανακύκλωση των εκπομπών άνθρακα·
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Τροπολογία 71
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, 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, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 113

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

113. τονίζει την ανάγκη να 
ενσωματωθούν φιλόδοξοι στόχοι για το 
κλίμα σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι κάθε νέα εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που υπογράφει η ΕΕ 
είναι πλήρως συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού και ότι οι περιβαλλοντικές και 
κλιματικές διατάξεις είναι νομικά 
δεσμευτικές και εκτελεστές· ζητεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει και να 
δημοσιεύσει συνολική αξιολόγηση της 
συνέπειας των υφιστάμενων και των 
επικείμενων συμφωνιών με τη Συμφωνία 
του Παρισιού· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι κάθε εμπορική συμφωνία 
περιέχει δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με 
τη συμμόρφωση με τη Συμφωνία του 
Παρισιού, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση και 
βιώσιμη διατήρηση των δασών· καλεί την 
Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον 
κύκλο ζωής των εμπορευματικών αγαθών 
από τη σύλληψη έως την κατανάλωση, με 
στόχο την προστασία των φυσικών πόρων 
και τη συνεκτίμηση των σωρευτικών 
επιπτώσεων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις 

113. τονίζει την ανάγκη να 
ενσωματωθούν φιλόδοξοι στόχοι για το 
κλίμα σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι κάθε νέα εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία που υπογράφει η ΕΕ 
είναι πλήρως συμβατή με τη Συμφωνία του 
Παρισιού και ότι οι περιβαλλοντικές και 
κλιματικές διατάξεις είναι νομικά 
δεσμευτικές και εκτελεστές· ζητεί από την 
Επιτροπή να διενεργήσει και να 
δημοσιεύσει συνολική αξιολόγηση της 
συνέπειας των υφιστάμενων και των 
επικείμενων συμφωνιών με τη Συμφωνία 
του Παρισιού· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι κάθε εμπορική συμφωνία 
περιέχει δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με 
τη συμμόρφωση με τον στόχο της 
Συμφωνίας του Παρισιού για συγκράτηση 
της αύξησης της θερμοκρασίας στον 
1,5 °C, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
σχετικά με τη διαχείριση και βιώσιμη 
διατήρηση των δασών· καλεί την Επιτροπή 
να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον κύκλο 
ζωής των εμπορευματικών αγαθών από τη 
σύλληψη έως την κατανάλωση, με στόχο 
την προστασία των φυσικών πόρων και τη 
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μεταφορές· συνεκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων, 
μεταξύ άλλων σε σχέση με τις μεταφορές·
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Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία 
(COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 114α. πιστεύει ότι η ελευθέρωση του 
παγκόσμιου εμπορίου έχει σημαντική 
επίδραση στην αύξηση της κατανάλωσης 
ενέργειας και των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου· ζητεί, επομένως, να δοθεί 
τέλος στη σύναψη νέων συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών· απορρίπτει τις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ευνοούν 
τις μεγάλες επιχειρήσεις και μεταφέρουν 
το βάρος της κλιματικής κρίσης στους 
πολίτες· καταδικάζει τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές και προγράμματα που αφήνουν 
ελεύθερη την αγροβιομηχανία να 
σφετερίζεται τον φυσικό πλούτο 
κυρίαρχων χωρών·
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