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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. εκτιµά ότι, για να διατηρήσει η ΕΕ τον 

ηγετικό της ρόλο στην ανάπτυξη 

τεχνολογιών για τη φιλική προς το κλίµα 

οικονοµία του µέλλοντος, θα πρέπει οι 

στόχοι της ΕΕ για τη µείωση των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου να 

είναι έως το 2030 τουλάχιστον της τάξεως 

του 50%· 

8. εκτιµά ότι, για να φανεί η ΕΕ συνεπής 

απέναντι στο στόχο των 2°C του 

προϋπολογισµού διοξειδίου του άνθρακα 

και εποµένως να κρατήσει εφικτό έναν 

προϋπολογισµό 1.5°C και έτσι να 

διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην 

ανάπτυξη τεχνολογιών για τη φιλική προς 

το κλίµα οικονοµία του µέλλοντος, θα 

πρέπει οι στόχοι της ΕΕ για τη µείωση των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου να 

είναι έως το 2030 τουλάχιστον της τάξεως 

του 60%· 
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 20α. επισηµαίνει ότι η ΕΕ θα µπορούσε 

να εκπληρώσει αυτό τον κρίσιµο ρόλο της 

µειώνοντας τις εκποµπές µε µέτρα για 

τον τερµατισµό της χρήσης των µη 

συµβατικών ορυκτών καυσίµων που 

παράγουν υψηλής έντασης αέρια του 

θερµοκηπίου όπως π.χ. η ασφαλτούχος 

άµµος, ο ασφαλτούχος σχιστόλιθος και το 

σχιστολιθικό φυσικό αέριο· εκτιµά, όπως 

ήδη τόνισε στο ψήφισµά του για τον 

τερµατισµό της δηµόσιας επιδότησης 

των ορυκτών καυσίµων, ότι πρέπει να 

καταργηθούν σταδιακά οι δηµόσιες 

επιδοτήσεις για την ανάπτυξη µη 

συµβατικών ορυκτών καυσίµων·  
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