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30.9.2020 A9-0162/129

Τροπολογία 129
Manuel Bompard, Manon Aubry
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 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10 α) Ο στόχος της κλιματικής 
ουδετερότητας πρέπει να επιτευχθεί σε 
επίπεδο Ένωσης με τη μείωση των 
εισαγόμενων εκπομπών και με τον 
τερματισμό της προστασίας των 
επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, ιδίως 
με τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα και με την 
αποχώρηση από τη Συνθήκη για τον 
Χάρτη Ενέργειας1.
____________
1Απόφαση 98/181/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 
23ης Σεπτεμβρίου 1997, σχετικά με τη 
σύναψη, από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 
της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας 
και του πρωτοκόλλου του Χάρτη 
Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση 
και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα 
(ΕΕ L 69 της 9.3.1998, σ. 1).
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30.9.2020 A9-0162/130

Τροπολογία 130
Manuel Bompard
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 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23 α) Αντιμέτωπες με την κλιματική 
αλλαγή, την κατάρρευση της 
βιοποικιλότητας, τη διάδοση κάθε 
μορφής ρύπανσης και τη σπανιότητα 
ορισμένων φυσικών πόρων, οι λεγόμενες 
στρατηγικές πράσινης ανάπτυξης 
αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Πράγματι, 
από το 1972 και τη δημοσίευση της 
έκθεσης Meadows και έπειτα, είναι 
φανερό ότι η αναζήτηση μιας εκθετικής 
οικονομικής ανάπτυξης, ακόμη και 
πράσινης, δεν μπορεί να έχει άλλο 
αποτέλεσμα από την εξάντληση των 
βιοφυσικών αντοχών της Γης, γεγονός 
που είναι πιθανό να προκαλέσει την 
κατάρρευση του σημερινού τρόπου 
παραγωγής, κατανάλωσης και εμπορίας. 
Μια εσπευσμένη και ριζική αλλαγή του 
τρόπου με τον οποίο παράγουμε, 
καταναλώνουμε και ανταλλάσσουμε είναι 
κατά συνέπεια απαραίτητη. Τούτη η 
αλλαγή πορείας και η οικοδόμηση ενός 
οικονομικού συστήματος που συνάδει με 
τις αντοχές του πλανήτη οφείλουν να 
εξασφαλίσουν ότι θα καλύπτονται 
ικανοποιητικά οι ανάγκες των 
πληθυσμών. Ρόλος των κρατών μελών 
είναι να εξασφαλίσουν ότι η κατεύθυνση 
που θα επιλεγεί μετά την αλλαγή πορείας 
θα συνδυάζει ικανοποιητική κάλυψη των 
αναγκών και σεβασμό των αντοχών του 
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πλανήτη. Τούτη η ικανοποιητική κάλυψη 
των αναγκών των μετέπειτα γενεών σε 
πνεύμα σεβασμού των αντοχών του 
πλανήτη καθιστά αναγκαία μία 
διαχείριση των πόρων στη διαχρονία 
τους. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
απαραίτητη η εφαρμογή ενός 
δημοκρατικού, οικολογικού και 
κοινωνικού σχεδιασμού.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0162/131

Τροπολογία 131
Manuel Bompard, Leila Chaibi
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 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23 β) η Επιτροπή οφείλει να εκτιμήσει 
κατά πόσο είναι σκόπιμο, το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως την άνοιξη 
του 2021, να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις με στόχο τη δραστική μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
των αεροπορικών μεταφορών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών, 
συμπεριλαμβανομένης της επίδρασής 
τους στην ακτινοβολία που διπλασιάζει 
τις αρνητικές επιπτώσεις των 
αερομεταφορών στην κλιματική αλλαγή. 
Οι μηχανισμοί της αγοράς που έχουν 
θεσπιστεί υπό την επίβλεψη της Ένωσης 
και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας είναι αναποτελεσματικοί και 
ακατάλληλοι. Με τα σημερινά επίπεδα 
της τεχνολογίας, είναι ουτοπικό να 
προσβλέπουμε σε αερομεταφορές που θα 
σέβονται τις αντοχές του πλανήτη 
παραμένοντας στα τωρινά επίπεδα 
κυκλοφορίας. Κατά συνέπεια, 
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
βάση σχεδίου αποκλιμάκωση της 
εναέριας κυκλοφορίας, με την κατάργηση 
ιδίως των πτήσεων μικρών αποστάσεων 
για τις οποίες υπάρχει εναλλακτική λύση 
και με το πάγωμα της κατασκευής νέων 
αερολιμενικών υποδομών.
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30.9.2020 A9-0162/132

Τροπολογία 132
Manuel Bompard
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 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Διεθνής δράση της Ένωσης

1. Η Ένωση λαμβάνει νομοθετικές 
πρωτοβουλίες δεσμευτικού χαρακτήρα 
για μια οργανωμένη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
συνδέονται με την εισαγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών στην Ένωση, καθώς και των 
εκπομπών από τις αεροπορικές και 
θαλάσσιες μεταφορές στην Ένωση, 
σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο 
θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού.
2. Το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2021, η Επιτροπή οφείλει να εκτιμήσει 
κατά πόσο είναι σκόπιμο να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση με την οποία θα 
θεσπίζεται υποχρέωση για τις 
επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ένωση ή 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης 
να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν με 
αποτελεσματικό τρόπο ένα δημόσιο 
σχέδιο κλιματικής και περιβαλλοντικής 
επαγρύπνησης. Το σχέδιο θα μπορεί να 
καθορίζει, βάσει αξιόπιστης και 
επιστημονικά έγκυρης μεθοδολογίας, τις 
δικές τους εκπομπές άμεσων και έμμεσων 
αερίων θερμοκηπίου, «πεδίο εφαρμογής 
1», «πεδίο εφαρμογής 2» και «πεδίο 
εφαρμογής 3», που εκδίδονται εκτός της 
Ένωσης, και να καθορίζει πορεία 
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μείωσης, συνεπή με τον μακροπρόθεσμο 
στόχο της θερμοκρασίας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 της συμφωνίας του 
Παρισιού, και να παρουσιάζει τα 
κατάλληλα μέσα που παρέχει η 
επιχείρηση για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου. Το σχέδιο μπορεί να 
περιλαμβάνει εύλογα μέτρα δέουσας 
επιμέλειας, τα οποία είναι κατάλληλα για 
τον εντοπισμό των κινδύνων και την 
πρόληψη της σοβαρής βλάβης που 
προκαλείται στα οικοσυστήματα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Η νομοθετική 
πρόταση μπορεί να προβλέπει για το 
κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 4 της Σύμβασης του Aarhus, 
τη δυνατότητα πραγματικής προσφυγής 
κατά των οικείων επιχειρήσεων σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
κατάρτιση και την αποτελεσματική 
εφαρμογή των σχεδίων δέουσας 
επιμέλειας για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Η νομοθετική πρόταση 
μπορεί επίσης να προβλέπει τη 
δυνατότητα έκδοσης δικαστικής 
απόφασης κατά επιχειρήσεων που δεν 
είναι σε θέση να αποδείξουν τη 
συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις 
τους να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά τα σχέδια δέουσας 
επιμέλειας για το κλίμα και το 
περιβάλλον, τα πρόστιμα με βάση τον 
ετήσιο κύκλο εργασιών ή τα μερίσματα 
των επιχειρήσεων.
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