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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/21 

Τροπολογία  21 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, η ΕΕ έχει αναλάβει 

δέσμευση για την προώθηση της 

ισότητας ανδρών και γυναικών και τη 

διασφάλιση της ενσωμάτωσης της 

διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις 

της ως θεμελιώδους αρχής· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι στο ΠΔΠ έχει προσαρτηθεί 

διοργανική κοινή δήλωση περί 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/22 

Τροπολογία  22 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επιδοκιμάζει τη συζήτηση για το 

επόμενο ΠΔΠ ως ευκαιρία για να 

προετοιμαστεί το έδαφος με στόχο μια 

ισχυρότερη και περισσότερο βιώσιμη 

Ευρώπη μέσω ενός από τα πιο απτά εφόδιά 

της, τον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να 

ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική και 

προοπτική για το μέλλον της Ευρώπης· 

θεωρεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να μετουσιώνει 

τις πολιτικές προτεραιότητες και σχέδια 

της ΕΕ σε δημοσιονομικά μέσα·  

3. επιδοκιμάζει τη συζήτηση για το 

επόμενο ΠΔΠ ως ευκαιρία για να 

προετοιμαστεί το έδαφος με στόχο μια 

ισχυρότερη και περισσότερο βιώσιμη 

Ευρώπη μέσω ενός από τα πιο απτά εφόδιά 

της, τον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να 

ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική και 

προοπτική για το μέλλον της Ευρώπης· 

θεωρεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να μετουσιώνει 

τις πολιτικές προτεραιότητες και σχέδια 

της ΕΕ σε δημοσιονομικά μέσα· ζητά, 

συνεπώς, να προβλεφθούν επαρκείς πόροι 

για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική πρόοδο 

και καλύτερες συνθήκες ζωής για τους 

πολίτες· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/23 

Τροπολογία  23 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  6α. τονίζει, επιπλέον, ότι η ΕΕ πρέπει 

να είναι συνεπής προς τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της και να πάψει να επιδοτεί 

δαπάνες επιβλαβείς για το κλίμα· καλεί 

την Επιτροπή, στο προσεχές 

δημοσιονομικό πλαίσιο να θέσει άμεσα 

τέρμα σε όλες τις άμεσες δαπάνες από 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ που 

σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια, τα 

ορυκτά και τα βιτουμενικά καύσιμα, και 

την άμυνα·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/24 

Τροπολογία  24 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή 

στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως 

των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι 

οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 

συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και 

αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής 

συνοχής, διότι αποφέρουν απτά οφέλη του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος στους πολίτες 

της ΕΕ· απορρίπτει κάθε απόπειρα 

επανεθνικοποίησης των πολιτικών αυτών, 

καθώς τούτο δεν θα μειώσει την 

οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων 

και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει 

καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, 

θα εμποδίσει την ανάπτυξη, την 

αλληλεγγύη και τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα 

οξύνει περαιτέρω τις ανισότητες και θα 

διευρύνει τις διαφορές μεταξύ περιοχών 

και οικονομικών τομέων· προτίθεται να 

εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο 

χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για τις 

πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού, με παράλληλη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους 

και απλοποίηση των διαδικασιών που 

συνδέονται με αυτές·  

8. ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή 

στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως 

των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι 

οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 

συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και 

αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής 

συνοχής, διότι αποφέρουν απτά οφέλη του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος στους πολίτες 

της ΕΕ· απορρίπτει κάθε απόπειρα 

επανεθνικοποίησης των πολιτικών αυτών, 

καθώς τούτο δεν θα μειώσει την 

οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων 

και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει 

καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, 

θα εμποδίσει την ανάπτυξη, την 

αλληλεγγύη και τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα 

οξύνει περαιτέρω τις ανισότητες και θα 

διευρύνει τις διαφορές μεταξύ περιοχών 

και οικονομικών τομέων· προτίθεται να 

εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο 

χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για τις 

πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού, επιδιώκοντας την 

συναφή και σκόπιμη μεταρρύθμισή τους 

ώστε να αποφέρουν τα αποτελέσματα που 

απαιτούνται από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε, με παράλληλη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητάς τους και 

απλοποίηση των διαδικασιών που 

συνδέονται με αυτές· 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Τροπολογία  25 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 – περίπτωση 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – με την παροχή εσωτερικής κοινής 

ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες, 

και τη συγκέντρωση των ερευνητικών 

προσπαθειών και ικανοτήτων στον τομέα 

της άμυνας, τονίζοντας παράλληλα ότι τα 

μέτρα που λαμβάνονται σε αυτούς τους 

τομείς δεν θα πρέπει να αποβαίνουν εις 

βάρος των αναπτυξιακών πολιτικών της 

ΕΕ· 

– με την παροχή εσωτερικής κοινής 

ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες, 

τονίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα που 

λαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα δεν θα 

πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος των 

αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Τροπολογία  26 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75.  πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και 

την απασχόληση σε όλες τις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 

σημασία της έρευνας και της καινοτομίας 

για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, σε 

παγκόσμια κλίμακα πρωτοποριακής και 

βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας, και 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

λόγω της έλλειψης επαρκούς 

χρηματοδότησης, μόνο ένα μικρό ποσοστό 

των έργων υψηλής ποιότητας σε αυτόν τον 

τομέα έχει λάβει χρηματοδότηση από την 

ΕΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· 

75.  πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που προωθούν τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και την αξιοπρεπή 

απασχόληση, παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και 

την απασχόληση, και προωθούν επίσης 

την αλληλεγγύη, σε όλες τις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 

σημασία της έρευνας και της καινοτομίας 

για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, σε 

παγκόσμια κλίμακα πρωτοποριακής και 

βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας, και 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

λόγω της έλλειψης επαρκούς 

χρηματοδότησης, μόνο ένα μικρό ποσοστό 

των έργων υψηλής ποιότητας σε αυτόν τον 

τομέα έχει λάβει χρηματοδότηση από την 

ΕΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Τροπολογία  27 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 86 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

86. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και 

των οδών, αυξάνουν την ενεργειακή 

ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία, 

και ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και 

τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής ηλεκτρική 

ενέργειας, τη βελτίωση των 

διασυνοριακών διασυνδέσεων και την 

εγκατάσταση έξυπνων δικτύων, τις 

τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 

διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και για 

τον εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· 

θεωρεί ότι οι αλλαγές στον τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα πρέπει να στηριχθούν αναλόγως, 

κυρίως στις περιοχές και χώρες που 

εξαρτώνται από τον άνθρακα, έτσι ώστε να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στη 

86. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και 

των οδών, αυξάνουν την ενεργειακή 

ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία, 

και ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και 

τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα χωρίς τη χρήση πυρηνικής 

ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής ηλεκτρική 

ενέργειας, τη βελτίωση των 

διασυνοριακών διασυνδέσεων και την 

εγκατάσταση έξυπνων δικτύων, καθώς και 

για τον εκσυγχρονισμό της 

τηλεθέρμανσης· θεωρεί ότι οι αλλαγές 

στον τομέα της ενέργειας υπό το πρίσμα 

των στόχων για το κλίμα πρέπει να 

στηριχθούν αναλόγως, κυρίως στις 

περιοχές και χώρες που εξαρτώνται από 

τον άνθρακα, έτσι ώστε να συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στη στρατηγική για τη 
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στρατηγική για τη μετάβαση σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· 

ζητεί τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου 

ταμείου προκειμένου να υποστηριχθεί η 

δίκαιη μετάβαση, ιδίως μέσω της 

ανάπτυξης και εκμετάλλευσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λύσεων 

ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευσης 

ενέργειας, λύσεων και υποδομών 

ηλεκτροκίνησης, μέσω εκσυγχρονισμού 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

των δικτύων, μέσω προηγμένων 

τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα (CCS), της τεχνολογίας 

δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του 

άνθρακα (CCU) και της αεριοποίησης 

του άνθρακα, μέσω εκσυγχρονισμού της 

τηλεθέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της 

συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, της 

έγκαιρης προσαρμογής σε μελλοντικά 

περιβαλλοντικά πρότυπα και 

αναδιάρθρωσης των τομέων που 

εξαρτώνται από τον άνθρακα, καθώς και 

της αντιμετώπισης των κοινωνικών, 

κοινωνικοοικονομικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα· ζητεί τη θέσπιση ενός 

ολοκληρωμένου ταμείου προκειμένου να 

υποστηριχθεί η δίκαιη μετάβαση, ιδίως 

μέσω της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λύσεων 

ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευσης 

ενέργειας, λύσεων και υποδομών 

ηλεκτροκίνησης, μέσω εκσυγχρονισμού 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

των δικτύων, μέσω προηγμένων 

τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, μέσω εκσυγχρονισμού της 

τηλεθέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της 

συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, της 

έγκαιρης προσαρμογής σε μελλοντικά 

περιβαλλοντικά πρότυπα και 

αναδιάρθρωσης των τομέων που 

εξαρτώνται από τον άνθρακα, καθώς και 

της αντιμετώπισης των κοινωνικών, 

κοινωνικοοικονομικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Τροπολογία  28 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 87 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

87. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως ο διεθνής 

θερμοπυρηνικός πειραματικός 

αντιδραστήρας (ITER), το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση 

Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS), το 

Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής 

Πλοήγησης (Galileo), το πρόγραμμα 

γεωσκόπησης (Copernicus) και οι 

μελλοντικές κυβερνητικές δορυφορικές 

επικοινωνίες (GOVSATCOM) για τη 

μελλοντική ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια 

και πολιτική ισχύ της ΕΕ· επισημαίνει ότι 

η χρηματοδότηση αυτών των έργων 

μεγάλης κλίμακας πρέπει να εξασφαλίζεται 

μεν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά 

παράλληλα να οριοθετείται, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τυχόν υπερβάσεις 

κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

αποδείχθηκε χαρακτηριστικά στο 

προηγούμενο ΠΔΠ σε ορισμένες 

μεμονωμένες περιπτώσεις· υπενθυμίζει ότι, 

για τον σκοπό αυτό, το ανώτατο ποσό για 

τα έργα αυτά είναι σήμερα καθορισμένο 

στον κανονισμό για το ΠΔΠ, και ζητεί τη 

θέσπιση παρόμοιων διατάξεων στον νέο 

κανονισμό· 

87. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών 

Δορυφόρων (EGNOS), το Παγκόσμιο 

Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης 

(Galileo), το πρόγραμμα γεωσκόπησης 

(Copernicus) και οι μελλοντικές 

κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες 

(GOVSATCOM) για τη μελλοντική 

ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια και πολιτική 

ισχύ της ΕΕ· επισημαίνει ότι η 

χρηματοδότηση αυτών των έργων μεγάλης 

κλίμακας πρέπει να εξασφαλίζεται μεν 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά 

παράλληλα να οριοθετείται, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τυχόν υπερβάσεις 

κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

αποδείχθηκε χαρακτηριστικά στο 

προηγούμενο ΠΔΠ σε ορισμένες 

μεμονωμένες περιπτώσεις· υπενθυμίζει ότι, 

για τον σκοπό αυτό, το ανώτατο ποσό για 

τα έργα αυτά είναι σήμερα καθορισμένο 

στον κανονισμό για το ΠΔΠ, και ζητεί τη 

θέσπιση παρόμοιων διατάξεων στον νέο 

κανονισμό· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

88. τονίζει τη σημασία και τον ηγετικό 

ρόλο της ΕΕ στη διατήρηση, την 

προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση 

της αλλαγής του κλίματος, της 

υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της 

απώλειας της βιοποικιλότητας· θεωρεί 

ζωτικής σημασίας την σταθερή και 

κατάλληλη χρηματοδότηση για την 

επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ, ιδίως 

υπό το φως της συμφωνίας του Παρισιού· 

υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει 

να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει 

αυτούς τους στόχους και θα πρέπει να 

συμβάλλει στη μετάβαση προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα έως το 2050· υπογραμμίζει 

ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί 

έργα και επενδύσεις που έρχονται σε 

αντίθεση με την επίτευξη αυτών των 

στόχων· ζητεί να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές 

δαπάνες της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 

όσον αφορά σχετικά προγράμματα, όπως 

το LIFE +, να υπάρξει επαρκής, συνεχής 

και αυξητικής τάσης χρηματοδότηση, και 

να δημιουργηθούν ειδικά κονδύλια για τη 

βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του 

δικτύου Natura 2000· 

88. τονίζει τη σημασία και τον ηγετικό 

ρόλο της ΕΕ στη διατήρηση, την 

προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση 

της αλλαγής του κλίματος, της 

υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της 

απώλειας της βιοποικιλότητας· θεωρεί 

ζωτικής σημασίας την σταθερή και 

κατάλληλη χρηματοδότηση για την 

επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ, ιδίως 

υπό το φως της συμφωνίας του Παρισιού· 

υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει 

να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει 

αυτούς τους στόχους και θα πρέπει να 

συμβάλλει στη μετάβαση προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα χωρίς τη χρήση πυρηνικής 

ενέργειας έως το 2050· υπογραμμίζει ότι η 

ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα 

και επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση 

με την επίτευξη αυτών των στόχων· ζητεί 

να ενσωματωθεί πλήρως η διάσταση του 

κλίματος στις μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ· 

ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά 

σχετικά προγράμματα, όπως το LIFE +, να 

υπάρξει επαρκής, συνεχής και αυξητικής 

τάσης χρηματοδότηση, και να 

δημιουργηθούν ειδικά κονδύλια για τη 

βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του 

δικτύου Natura 2000· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

88. τονίζει τη σημασία και τον ηγετικό 

ρόλο της ΕΕ στη διατήρηση, την 

προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση 

της αλλαγής του κλίματος, της 

υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της 

απώλειας της βιοποικιλότητας· θεωρεί 

ζωτικής σημασίας την σταθερή και 

κατάλληλη χρηματοδότηση για την 

επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ, ιδίως 

υπό το φως της συμφωνίας του Παρισιού· 

υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει 

να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει 

αυτούς τους στόχους και θα πρέπει να 

συμβάλλει στη μετάβαση προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα έως το 2050· υπογραμμίζει 

ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί 

έργα και επενδύσεις που έρχονται σε 

αντίθεση με την επίτευξη αυτών των 

στόχων· ζητεί να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές 

δαπάνες της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 

όσον αφορά σχετικά προγράμματα, όπως 

το LIFE +, να υπάρξει επαρκής, συνεχής 

και αυξητικής τάσης χρηματοδότηση, και 

να δημιουργηθούν ειδικά κονδύλια για τη 

βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του 

δικτύου Natura 2000· 

88. τονίζει τη σημασία και τον ηγετικό 

ρόλο της ΕΕ στη διατήρηση, την 

προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση 

της αλλαγής του κλίματος, της 

υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της 

απώλειας της βιοποικιλότητας· θεωρεί 

ζωτικής σημασίας την σταθερή και 

κατάλληλη χρηματοδότηση για την 

επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ, ιδίως 

υπό το φως της συμφωνίας του Παρισιού· 

υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει 

να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει 

αυτούς τους στόχους και θα πρέπει να 

συμβάλλει στη μετάβαση προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα έως το 2050· υπογραμμίζει 

ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί 

έργα και επενδύσεις που έρχονται σε 

αντίθεση με την επίτευξη αυτών των 

στόχων· ζητεί να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές 

δαπάνες της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 

όσον αφορά σχετικά προγράμματα, όπως 

το LIFE +, να υπάρξει επαρκής 

χρηματοδότηση, με πόρους τουλάχιστον 

διπλάσιους από τους σημερινούς, και να 

δημιουργηθούν ειδικά κονδύλια για τη 

βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του 

δικτύου Natura 2000· 
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