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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

13.6.2017 A8-0208/50 

Τροπολογία  50 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 

2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και για τήρηση των δεσμεύσεων 

δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Στα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης 

Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο 

πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια 

έως το 2030 εγκρίθηκε ένας δεσμευτικός 

στόχος μείωσης κατά τουλάχιστον 40 %, 

σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, των 

εγχώριων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

έως το 2030, για το σύνολο της 

οικονομίας και αυτό επαληθεύτηκε στη 

συνεδρίασή του τον Μάρτιο του 2016. Το 

Συμβούλιο Περιβάλλοντος που συνήλθε 

στις 6 Μαρτίου 2015 ενέκρινε επίσημα 

αυτή τη συνεισφορά της Ένωσης και των 

κρατών μελών της ως την εθνικά 

καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς τους. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

13.6.2017 A8-0208/51 

Τροπολογία  51 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 

2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και για τήρηση των δεσμεύσεων 

δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Οκτωβρίου 

του 2014, προέβλεπαν ότι ο στόχος θα 

πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά από την 

Ένωση με τον πλέον αποτελεσματικό 

τρόπο, με τις μειώσεις στους τομείς 

ΣΕΔΕ και τους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να 

ανέρχονται σε 43 % και 30 % αντίστοιχα 

έως το 2030, σε σύγκριση με το 2005, με 

τις προσπάθειες να κατανέμονται βάσει 

του σχετικού κατά κεφαλήν Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Όλοι οι 

τομείς της οικονομίας θα πρέπει να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των εν λόγω 

μειώσεων των εκπομπών, όλα τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν στην 

προσπάθεια αυτή, εξισορροπώντας τις 

παραμέτρους της αντικειμενικότητας και 

της αλληλεγγύης και οι εθνικοί στόχοι στο 

πλαίσιο της ομάδας των κρατών μελών 

με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του μέσου 

όρου της Ένωσης θα πρέπει να 

προσαρμόζονται σχετικά, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν την οικονομική 

αποδοτικότητα κατά τρόπο δίκαιο και 

ισορροπημένο. Η επίτευξη αυτών των 

μειώσεων των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου αναμένεται να ενισχύσει την 

αποτελεσματικότητα και την καινοτομία 

στην ευρωπαϊκή οικονομία και να 

διαγράφεται 
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προαγάγει βελτιώσεις, ιδίως στους τομείς 

των κτιρίων, της γεωργίας, της 

διαχείρισης των αποβλήτων και των 

μεταφορών, στον βαθμό που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. 
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13.6.2017 A8-0208/52 

Τροπολογία  52 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 

2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και για τήρηση των δεσμεύσεων 

δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή 

παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της 

συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η 

παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί 

μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της 

ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του 

Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για 

μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της 

οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά 

καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης 

και των κρατών μελών της, η οποία 

υποβλήθηκε στη γραμματεία της 

UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές 

στις 6 Μαρτίου 2015. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

13.6.2017 A8-0208/53 

Τροπολογία  53 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 

2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και για τήρηση των δεσμεύσεων 

δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η συμφωνία του Παρισιού 

αντικαθιστά την προσέγγιση που 

υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του 

πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του 

οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. 

(4) Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

ενωσιακές πολιτικές για το κλίμα και την 

ενέργεια διαιωνίζουν τον ίδιο λάθος 

δρόμο. Ενώ όλος ο κόσμος, με 

επικεφαλής τις ΗΠΑ, ενεργεί υπέρ της 

προόδου και της ευημερίας, η ΕΕ 

εξακολουθεί μόνη τη μάταιη μάχη της 

κλιματικής αλλαγής. 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

13.6.2017 A8-0208/54 

Τροπολογία  54 

Julia Reid 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 

2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και για τήρηση των δεσμεύσεων 

δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια 

απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική 

συμπεριφορά και παροχή κινήτρων σε 

ολόκληρο το φάσμα πολιτικής. Αποτελεί 

βασική προτεραιότητα της Ένωσης να 

δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή 

Ένωση που θα παρέχει ασφαλή, αειφόρο, 

ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή 

ενέργεια στους πολίτες της. Για να 

επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση 
των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με 

τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος 

όσον αφορά τις άλλες πτυχές της 

Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται 

στη στρατηγική-πλαίσιο για μια 

ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με 

μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική 

αλλαγή. 16 

(5) Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 

το μοναδικό αποτέλεσμα που θα έχει η 

τεράστια επιβάρυνση των κλιματικών 

ρυθμίσεων είναι μια σοβαρή κρίση για τις 

ευρωπαϊκές βιομηχανίες που 

αναγκάζονται να μετακινηθούν εκτός 

Ευρώπης παίρνοντας μαζί τους θέσεις 

εργασίας και εκπομπές. 

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 


