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30.9.2020 A9-0162/110

Τροπολογία 110
Silvia Modig
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 
παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, οικονομικά 
προσιτό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα 
που θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας απαιτεί κοινές και 
συνεκτικές προσπάθειες σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και 
πολιτικές χρηματοδότησης και 
επενδύσεων, πρέπει δε όλοι οι τομείς της 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, 
να μειώσουν ταχέως τις εκπομπές τους σε 
σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Στο πλαίσιο 
αυτό, βασικός παράγοντας θα πρέπει να 
είναι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Δεδομένης της σημασίας της παραγωγής 
και της κατανάλωσης ενέργειας για τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, είναι 
ουσιαστικής σημασίας η μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης που θα στηρίζεται σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα 
βασίζεται σε μια εύρυθμη εσωτερική 
αγορά ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα 
την ενεργειακή φτώχεια. Η συνεισφορά 
της κυκλικής οικονομίας στην κλιματική 
ουδετερότητα θα πρέπει να διευρυνθεί με 
την αποδοτικότερη αξιοποίηση των 
πόρων και την αυξημένη χρήση υλικών 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, και να 
προωθεί ταυτόχρονα την πρόληψη 
αποβλήτων και την ανακύκλωση. Ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη, 
που θα χρειαστούν πρόσθετη 
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χρηματοδότηση, αποτελούν επίσης 
σημαντικούς μοχλούς για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας. Η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εγκρίνουν φιλόδοξα και συνεκτικά 
κανονιστικά πλαίσια, για να 
εξασφαλίσουν τη συνεισφορά όλων των 
τομέων της οικονομίας στην επίτευξη 
των ενωσιακών στόχων για το κλίμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απαιτεί τη συνεκτικότητα των προσπαθειών που καταβάλλονται από 
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συνυπολογίζοντας τις πολιτικές χρηματοδότησης και 
επενδύσεων.
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30.9.2020 A9-0162/111

Τροπολογία 111
Silvia Modig
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Πρέπει επίσης να θεσπιστεί 
στήριξη για τις αναγκαίες επενδύσεις σε 
νέες βιώσιμες τεχνολογίες που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας, 
αποφεύγοντας παράλληλα φαινόμενα 
εγκλωβισμού. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Στρατηγική για το υδρογόνο για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη», το 
ανανεώσιμο υδρογόνο μπορεί επίσης να 
συμβάλει στη στήριξη της δέσμευσης της 
Ένωσης για επίτευξη ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα το αργότερο έως το 
2050, ιδίως σε ενεργοβόρους τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στην τροπολογία 24 της ENVI αφορούν την προσθήκη της λέξης «ανανεώσιμη» πριν 
από το υδρογόνο και τη διαγραφή της αναφοράς στην τεχνολογική ουδετερότητα.
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30.9.2020 A9-0162/112

Τροπολογία 112
Silvia Modig
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Το ενωσιακό δίκαιο θα πρέπει να 
προωθεί την οικολογική δάσωση και τη 
βιώσιμη διαχείριση των δασών στα 
κράτη μέλη που δεν διαθέτουν 
σημαντικούς δασικούς πόρους, μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
βιομηχανικής τεχνογνωσίας.
(Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται στο 
σύνολο του κειμένου.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μόνη διαφορά ως προς την τροπολογία 47 της ENVI αφορά την προσθήκη της λέξης 
«οικολογική» πριν από τη δάσωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βιοποικιλότητα 
βρίσκεται στο επίκεντρο της δάσωσης.
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30.9.2020 A9-0162/113

Τροπολογία 113
Silvia Modig
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Υπάρχει θεμελιώδης και 
ανεπίλυτη σύγκρουση ανάμεσα στα 
συμφέρονται του τομέα ορυκτών 
καυσίμων και στο δημόσιο συμφέρον για 
έναν βιώσιμο πλανήτη για όλους. 
Επομένως, τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προστατεύουν από τη βιομηχανία 
ορυκτών καυσίμων τη διαμόρφωση και 
την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών 
για το κλίμα, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 
και να επιβάλλουν περιορισμούς στην 
εκπροσώπηση των συμφερόντων της 
βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων. 
Επιπλέον, η Ένωση θα πρέπει να 
επιδείξει ηγετικό πνεύμα σε παγκόσμιο 
επίπεδο υποστηρίζοντας μια συμφωνία 
για την αποτροπή της διάδοσης των 
ορυκτών καυσίμων βάσει της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή (UNFCCC).

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα αιτιολογική σκέψη. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα πρέπει να καλύψει τις αστοχίες της 
συμφωνίας του Παρισιού: να αναγνωρίσει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ορυκτά καύσιμα 
και να επισημάνει τις ασυμβίβαστες διαφορές ανάμεσα στα συμφέροντα της βιομηχανίας 
ορυκτών καυσίμων και στα δημόσια συμφέροντα όσον αφορά την ανάσχεση της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη. Για τον σκοπό αυτόν, ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει 
προστασία από τα συμφέροντα της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων.
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30.9.2020 A9-0162/114

Τροπολογία 114
Silvia Modig
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.  Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή επανεξετάζει τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και ο 
στόχος της κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και 
εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή αξιολογεί τους τρόπους με τους 
οποίους θα πρέπει να τροποποιηθούν όλες 
οι ενωσιακές νομοθετικές πράξεις που 
αφορούν την εκπλήρωση του κλιματικού 
στόχου της Ένωσης για το 2030 και άλλες 
σχετικές ενωσιακές νομοθετικές πράξεις 
που προωθούν την κυκλική οικονομία και 
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και σε 
όλα τα ενωσιακά χρηματοδοτικά και 
επενδυτικά μέσα και την εκτέλεσή τους, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
μείωσης των εκπομπών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
και να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής 
ουδετερότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1, και λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Η Επιτροπή 
αξιολογεί ιδίως τις επιλογές για την 
ευθυγράμμιση των εκπομπών από όλους 
τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών, με τον κλιματικό στόχο για 
το 2030 και τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας για το 2050, προκειμένου 
οι καθαρές εκπομπές στους εν λόγω 
τομείς να είναι μηδενικές το αργότερο 
έως το 2050, και υποβάλλει, κατά 
περίπτωση, νομοθετικές προτάσεις στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή κινητοποιεί 
επαρκείς πόρους για όλες τις αναγκαίες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσθέτει τα εξής στο κείμενο της ENVI: καθώς και σε όλα τα 
ενωσιακά χρηματοδοτικά και επενδυτικά μέσα και την εκτέλεσή τους.


