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1.10.2020 A9-0162/162/αναθ.

Τροπολογία 162/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-
Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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
Σημείο αναφοράς 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 192 παράγραφος 1 και 194 
παράγραφος 2,
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1.10.2020 A9-0162/163/αναθ.

Τροπολογία 163/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 
που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης 
σε δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, 
με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου το 2050 και όπου η 
οικονομική ανάπτυξη είναι 
αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. 
Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην 
προστασία της υγείας και της ευημερίας 
των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις 
που σχετίζονται με το περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα, η μετάβαση αυτή πρέπει να 
είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς και 
να μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο.

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 
που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης 
σε δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, 
με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου το 2050 και όπου η 
οικονομική ανάπτυξη είναι 
αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. 
Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην 
προστασία της υγείας και της ευημερίας 
των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις 
που σχετίζονται με το περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα, η μετάβαση αυτή πρέπει να 
είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς, 
κοινωνικά αποδεκτή για όλους, να 
βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη 
συνεργατική προσπάθεια σε επίπεδο 
Ένωσης, και να μην αφήνει κανέναν στο 
περιθώριο.

__________________ __________________
19 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Η 19 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Η 
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Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
COM(2019)640 final της 11ης Δεκεμβρίου 
2019.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
COM(2019)640 final της 11ης Δεκεμβρίου 
2019.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

1.10.2020 A9-0162/164/αναθ.

Τροπολογία 164/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Andrey Slabakov, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa 
Carrión, Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η έκθεση του EEA με τίτλο 
«Trends and projections in Europe 2019 
— Tracking progress towards Europe’s 
climate and energy targets» [Τάσεις και 
προβλέψεις στην Ευρώπη του 2019 — 
Παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για το 
κλίμα και την ενέργεια] κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι πολιτικές και τα μέτρα 
που εφαρμόζονται σήμερα δεν θα αρκούν 
για την επιδίωξη του τρέχοντος στόχου 
της μείωσης, έως το 2030, των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 % σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την εκτίμηση 
επιπτώσεων που συνοδεύει την 
ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση της 
κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για 
το 2030 — Επενδύουμε σε ένα κλιματικά 
ουδέτερο μέλλον προς όφελος των 
πολιτών μας», η αύξηση της φιλοδοξίας 
σε 50 % ή 55 % θα έχει εκτεταμένες και 
άδικες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, 
ειδικότερα στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες που εξακολουθούν να 
εξαρτώνται από τον άνθρακα. Επομένως, 
πρέπει να τηρείται πλήρως η αρχή της 
αλληλεγγύης, όπως κατοχυρώνεται στο 
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άρθρο 194 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).
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1.10.2020 A9-0162/165/αναθ.

Τροπολογία 165/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-
Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Όταν προτείνει νομοθεσία στον 
τομέα της πολιτικής για την ενέργεια ή το 
κλίμα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παραμένει τεχνολογικά ουδέτερη και δεν 
θα πρέπει να αποκλείει ή να υποεκτιμά 
τις δυνατότητες των διαφόρων πηγών 
ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, όπως η πυρηνική ενέργεια. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μίγμα 
ανάλογα με τους ενεργειακούς τους 
πόρους και τις ανάγκες τους, που 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα λόγω 
γεωγραφικών ή ιστορικών συνθηκών. Οι 
στόχοι για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τις διαφορές αυτές και να μην 
αντιβαίνουν στην αρχή της 
επικουρικότητας ούτε στο γεγονός ότι οι 
ενεργειακές ανάγκες των χωρών 
διαφέρουν.
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1.10.2020 A9-0162/166/αναθ.

Τροπολογία 166/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-
Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει να πραγματοποιηθεί η αναγκαία 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία έως το 2050 το αργότερο, κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε αυτό να αποτελέσει 
μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας33, και 
έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για το κλίμα και το περιβάλλον34. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα 
συμπεράσματά του της 12ης Δεκεμβρίου 
201935, ενστερνίστηκε τον στόχο να 
καταστεί η Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως 
το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι είναι ανάγκη να 
διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο και ότι η 
μετάβαση θα απαιτήσει σημαντικές 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε επίσης την 
Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για τη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης 
το συντομότερο δυνατόν εντός του 2020, 
προκειμένου να εγκριθεί από το Συμβούλιο 
και να υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει να πραγματοποιηθεί η αναγκαία 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία έως το 2050 το αργότερο33. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του της 12ης Δεκεμβρίου 201935 και της 
17ης-21ης Ιουλίου 2020, ενστερνίστηκε 
τον στόχο να καταστεί συλλογικά η Ένωση 
κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, σύμφωνα 
με τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι 
είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο το οποίο ωφελεί όλα τα κράτη 
μέλη με δίκαιο τρόπο, λαμβανομένων 
υπόψη των εκάστοτε εθνικών συνθηκών 
ως προς τα σημεία εκκίνησης, και 
περιλαμβάνει επαρκή μέσα, κίνητρα, 
στήριξη και επενδύσεις ώστε να 
εξασφαλιστεί μια οικονομικά αποδοτική, 
επιτυχής και δίκαιη μετάβαση, για την 
οποία θα χρειαστούν σημαντικές δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να 
εκπονήσει πρόταση για τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2020, προκειμένου να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο και να 
υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο των 
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Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

__________________ __________________
33 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (2019/2956(RSP)).

33 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (2019/2956(RSP)).

34 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (2019/2930(RSP)).
35 Συμπεράσματα που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 
12ης Δεκεμβρίου 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Συμπεράσματα που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 
12ης Δεκεμβρίου 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.
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1.10.2020 A9-0162/167/αναθ.

Τροπολογία 167/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-
Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης έως το 
2050, μέσω φυσικών και τεχνολογικών 
λύσεων. Ο στόχος για κλιματική 
ουδετερότητα σε επίπεδο Ένωσης το 2050 
θα πρέπει να επιδιωχθεί από όλα τα κράτη 
μέλη συλλογικά, και τα κράτη μέλη, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την επίτευξή του. Τα 
μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο θα 
αποτελέσουν σημαντικό μέρος των μέτρων 
που απαιτούνται για την επίτευξη του 
στόχου.

(12) Προκειμένου να εκπληρώσει τη 
δέσμευσή της για τον μακροπρόθεσμο 
στόχο θερμοκρασίας της συμφωνίας του 
Παρισιού, η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης έως το 
2050, μέσω φυσικών και τεχνολογικών 
λύσεων και μηχανισμών της διεθνούς 
αγοράς. Θα πρέπει επίσης να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της 
έρευνας και της ανάπτυξης φυσικών και 
άλλων καταβοθρών. Ο στόχος για 
κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο 
Ένωσης το 2050 θα πρέπει να επιδιωχθεί 
από όλα τα κράτη μέλη συλλογικά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, και τα 
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
επίτευξή του. Τα μέτρα σε ενωσιακό 
επίπεδο θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος 
των μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο 
κρατών μελών και απαιτούνται για την 
επίτευξη του στόχου με οικονομικά 
αποδοτικό, δίκαιο και κοινωνικά 



AM\1214816EL.docx PE658.338v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ισορροπημένο τρόπο, ώστε να ενισχύεται 
η οικονομική ανταγωνιστικότητα και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, χωρίς να 
μένει κανείς στο περιθώριο.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/168/αναθ.

Τροπολογία 168/αναθ.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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) Για λόγους δικαιοσύνης και 
αλληλεγγύης, και προκειμένου να 
υποστηριχθεί ο ενεργειακός 
μετασχηματισμός κρατών μελών με 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης, θα πρέπει 
να ενισχυθούν αναλογικά επαρκείς 
ενωσιακοί μηχανισμοί στήριξης και 
χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης που προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΕ).../... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 και άλλοι σχετικοί 
μηχανισμοί χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΕ ...).


