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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.10.2016 B8-1043/8

Τροπολογία 8
Giovanni La Via, Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 – έχοντας υπόψη την εγκύκλιο «Laudato 
Si»,
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4.10.2016 B8-1043/9

Τροπολογία 9
Giovanni La Via, Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχει 
επιστημονική απόδειξη του τι συνεπάγεται 
για κάθε κλάδο και περιφέρεια η 
συγκράτηση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη στους 1,5°C, είναι σαφές ότι οι 
σημερινές προσπάθειες των χωρών δεν 
επαρκούν για την επίτευξη των 
συγκεκριμένων ορίων ασφαλείας για τις 
πιο ευάλωτες χώρες· καλεί όλες τις χώρες, 
ιδίως τις αναπτυσσόμενες, να 
εντατικοποιήσουν τις κοινές προσπάθειές 
τους και να αναβαθμίσουν τις εθνικά 
καθορισμένες συνεισφορές τους (NDC) 
στο πλαίσιο του διευκολυντικού διαλόγου 
το 2018· καλεί την ΕΕ να δεσμευτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, στον στόχο της περαιτέρω 
μείωσης των εκπομπών στην NDC της για 
το 2030 ·

9. τονίζει ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχει 
επιστημονική απόδειξη του τι συνεπάγεται 
για κάθε κλάδο και περιφέρεια η 
συγκράτηση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη στους 1,5°C, είναι σαφές ότι οι 
σημερινές προσπάθειες των χωρών δεν 
επαρκούν για την επίτευξη των 
συγκεκριμένων ορίων ασφαλείας για τις 
πιο ευάλωτες χώρες· καλεί όλες τις χώρες, 
ιδίως τις αναπτυσσόμενες, να 
εντατικοποιήσουν τις κοινές προσπάθειές 
τους και να αναβαθμίσουν τις εθνικά 
καθορισμένες συνεισφορές τους (NDC) 
στο πλαίσιο του διευκολυντικού διαλόγου 
το 2018· καλεί την ΕΕ να δεσμευτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, στον στόχο της περαιτέρω 
μείωσης των εκπομπών στην NDC της για 
το 2030· υπενθυμίζει ότι η δράση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της δεν θα 
είναι επαρκής, και καλεί ως εκ τούτου 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εντείνουν τις δραστηριότητές τους για να 
ενθαρρύνουν άλλους εταίρους να πράξουν 
το ίδιο·
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4.10.2016 B8-1043/10

Τροπολογία 10
Giovanni La Via, Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα της IPCC, οι χερσαίες 
εκπομπές (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση και 
άλλες χρήσεις εδαφών), έχουν σημαντικό 
δυναμικό οικονομικής αποδοτικότητας για 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, και ότι 
απαιτείται να ενισχυθεί, επομένως, η 
δράση της ΕΕ και η διεθνής συνεργασία 
προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα 
και να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες 
δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα 
των χερσαίων εκπομπών και να 
διασφαλιστεί ασφαλής και βιώσιμη 
παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
ιδιαίτερες ευκαιρίες που συνδέονται με την 
αγροδασοπονία· υπενθυμίζει τη σημαντική 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στην αρχή της 
κοινοβουλευτικής περιόδου για την έμμεση 
αλλαγή χρήσης γης (ΕΑΧΓ) και ευελπιστεί 
ότι η διαπραγματευτική συμβολή που 
προσέφερε το Κοινοβούλιο σε αυτή την 
ευκαιρία θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για μια φιλόδοξη λύση στο πλαίσιο 
της προσεχούς αναθεώρησης της 
νομοθετικής αυτής πράξης·

23. τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη τους 
σημαντικούς διαφορετικούς του στόχους, 
ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 
IPCC, οι χερσαίες εκπομπές (γεωργία, 
κτηνοτροφία, δάση και άλλες χρήσεις 
εδαφών), έχουν σημαντικό δυναμικό 
οικονομικής αποδοτικότητας για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας, και ότι 
απαιτείται να ενισχυθεί, επομένως, η 
δράση της ΕΕ και η διεθνής συνεργασία 
προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα 
και να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες 
δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα 
των χερσαίων εκπομπών και να 
διασφαλιστεί ασφαλής και βιώσιμη 
παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
ιδιαίτερες ευκαιρίες που συνδέονται με την 
αγροδασοπονία· υπενθυμίζει τη σημαντική 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στην αρχή της 
κοινοβουλευτικής περιόδου για την έμμεση 
αλλαγή χρήσης γης (ΕΑΧΓ) και ευελπιστεί 
ότι η διαπραγματευτική συμβολή που 
προσέφερε το Κοινοβούλιο σε αυτή την 
ευκαιρία θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
βάση για μια φιλόδοξη λύση στο πλαίσιο 
της προσεχούς αναθεώρησης της 
νομοθετικής αυτής πράξης·
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4.10.2016 B8-1043/11

Τροπολογία 11
Giovanni La Via, Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι η αποψίλωση και η 
υποβάθμιση των δασών ευθύνεται για το 
20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και τονίζει το ρόλο των 
δασών στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την ανάγκη ενίσχυσης των 
δυνατοτήτων προσαρμογής και της 
ανθεκτικότητας των δασών στην κλιματική 
αλλαγή· τονίζει την ανάγκη για 
προσπάθειες μετριασμού που θα 
επικεντρώνονται στον τομέα των τροπικών 
δασών (REDD+)· υπογραμμίζει ότι, χωρίς 
τις προσπάθειες αυτές, υπάρχει κίνδυνος 
να μην μπορέσει να υλοποιηθεί ο στόχος 
της μη υπέρβασης των 2°C · καλεί ακόμη 
την ΕΕ να αυξήσει τη διεθνή 
χρηματοδότηση για τον περιορισμό της 
αποψίλωσης των δασών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

24. σημειώνει ότι η αποψίλωση και η 
υποβάθμιση των δασών ευθύνεται για το 
20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και τονίζει το ρόλο των 
δασών και της ενεργού διαχείρισης των 
δασών στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την ανάγκη ενίσχυσης των 
δυνατοτήτων προσαρμογής και της 
ανθεκτικότητας των δασών στην κλιματική 
αλλαγή· τονίζει την ανάγκη για 
προσπάθειες μετριασμού που θα 
επικεντρώνονται στον τομέα των τροπικών 
δασών (REDD+)· υπογραμμίζει ότι, χωρίς 
τις προσπάθειες αυτές, υπάρχει κίνδυνος 
να μην μπορέσει να υλοποιηθεί ο στόχος 
της μη υπέρβασης των 2°C · καλεί ακόμη 
την ΕΕ να αυξήσει τη διεθνή 
χρηματοδότηση για τον περιορισμό της 
αποψίλωσης των δασών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·
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4.10.2016 B8-1043/12

Τροπολογία 12
Giovanni La Via, Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί να θεσπιστεί από τον ICAO, 
εντός του έτους, ένα δίκαιο και ισχυρό 
παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο 
(GMBM), με προοπτική να εφαρμοστεί σε 
διεθνές επίπεδο από το 2020 και μετά· 
εκφράζει βαθιά απογοήτευση με την 
τρέχουσα πρόταση που συζητείται στον 
ICAO και υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
για τη συμπερίληψη των αερομεταφορών 
στο ΣΕΔΕ της ΕΕ μπορεί να εξεταστεί 
μόνο εφόσον το GMBM είναι φιλόδοξο 
και ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πτήσεις 
εντός της Ευρώπης θα συνεχίσουν να 
καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ·

28. ζητεί να θεσπιστεί, στην εν εξελίξει 
σήμερα 39η σύνοδο της Συνέλευσης του 
ICAO, ένα δίκαιο και ισχυρό παγκόσμιο 
αγορακεντρικό μέτρο (GMBM), με 
προοπτική να εφαρμοστεί σε διεθνές 
επίπεδο από το 2020 και μετά· εκφράζει 
βαθιά απογοήτευση με την τρέχουσα 
πρόταση που συζητείται στον ICAO και 
υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας για τη 
συμπερίληψη των αερομεταφορών στο 
ΣΕΔΕ της ΕΕ μπορεί να εξεταστεί μόνο 
εφόσον το GMBM είναι φιλόδοξο και ότι, 
σε κάθε περίπτωση, οι πτήσεις εντός της 
Ευρώπης θα συνεχίσουν να καλύπτονται 
από το ΣΕΔΕ της ΕΕ·
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4.10.2016 B8-1043/13

Τροπολογία 13
Giovanni La Via, Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. διαπιστώνει τη δράση που 
αναλαμβάνουν όλο και περισσότεροι μη 
κρατικοί φορείς αναλαμβάνουν δράση για 
την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· 
τονίζει, επομένως, τη σημασία του 
δομημένου και εποικοδομητικού διαλόγου 
μεταξύ των κυβερνήσεων, της 
επιχειρηματικής κοινότητας, των πόλεων, 
των περιφερειών, των διεθνών 
οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών 
και των θρησκευτικών και ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων και της διασφάλισης της 
συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση δράσεων για το κλίμα, 
προκειμένου να κινητοποιηθεί μια ισχυρή 
παγκόσμια δράση για τη δημιουργία 
ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή 
κοινωνιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα· εκφράζει ικανοποίηση για τη 
δημιουργία του παγκόσμιου προγράμματος 
δράσης για το κλίμα, το οποίο βασίζεται 
στην «Ατζέντα δράσης Λίμας-Παρισιού», 
που περιλαμβάνει εβδομήντα 
πολυπαραγοντικές πρωτοβουλίες σε 
διάφορους τομείς·

46. διαπιστώνει τη δράση που 
αναλαμβάνουν όλο και περισσότεροι μη 
κρατικοί φορείς αναλαμβάνουν δράση για 
την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· 
τονίζει, επομένως, τη σημασία του 
δομημένου και εποικοδομητικού διαλόγου 
μεταξύ των κυβερνήσεων, της 
επιχειρηματικής κοινότητας, των πόλεων, 
των περιφερειών, των διεθνών 
οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών 
και των θρησκευτικών και ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων και της διασφάλισης της 
συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση δράσεων για το κλίμα, 
προκειμένου να κινητοποιηθεί μια ισχυρή 
παγκόσμια δράση για τη δημιουργία 
ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή 
κοινωνιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα· εκφράζει ικανοποίηση για τη 
δημιουργία του παγκόσμιου προγράμματος 
δράσης για το κλίμα, το οποίο βασίζεται 
στην «Ατζέντα δράσης Λίμας-Παρισιού», 
που περιλαμβάνει εβδομήντα 
πολυπαραγοντικές πρωτοβουλίες σε 
διάφορους τομείς·

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/14

Τροπολογία 14
Giovanni La Via, Peter Liese
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί να καθιερωθεί μία ευρείας 
βάσεως τιμολόγηση του άνθρακα ως 
σημαντικό μέσο για τη διαχείριση των 
ανθρακούχων εκπομπών σε παγκόσμιο 
επίπεδο και να κατανέμονται σε επενδύσεις 
που σχετίζονται με την προστασία του 
κλίματος τα έσοδα που προέρχονται από 
την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών 
καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από 
την τιμολόγηση του άνθρακα στα καύσιμα 
τα οποία προορίζονται για τις διεθνείς 
μεταφορές· επιπλέον, ζητεί ένα τμήμα των 
γεωργικών επιδοτήσεων να προορίζεται 
για τη διασφάλιση των επενδύσεων στην 
παραγωγή και τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές μέσα στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις· υπογραμμίζει τη σημασία 
της κινητοποίησης κεφαλαίων από τον 
ιδιωτικό τομέα και της απελευθέρωσης των 
απαιτούμενων επενδύσεων σε τεχνολογίες 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών· ζητεί από τις κυβερνήσεις και 
τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των 
συνταξιοδοτικών ταμείων και των 
ασφαλιστικών εταιρειών, να αναλάβουν 
μια φιλόδοξη δέσμευση υπέρ της 
ευθυγράμμισης των δανειοδοτικών και 

66. ζητεί να καθιερωθεί μία ευρείας 
βάσεως τιμολόγηση του άνθρακα ως 
σημαντικό μέσο για τη διαχείριση των 
ανθρακούχων εκπομπών σε παγκόσμιο 
επίπεδο και να κατανέμονται σε επενδύσεις 
που σχετίζονται με την προστασία του 
κλίματος τα έσοδα που προέρχονται από 
την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών 
καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από 
την τιμολόγηση του άνθρακα στα καύσιμα 
τα οποία προορίζονται για τις διεθνείς 
μεταφορές· επιπλέον, ζητεί να γίνεται 
χρήση της κοινής αγροτικής πολιτικής 
προκειμένου να είναι σε θέση οι γεωργοί 
να συμβάλουν στις προσπάθειες 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
κινητοποίησης κεφαλαίων από τον 
ιδιωτικό τομέα και της απελευθέρωσης των 
απαιτούμενων επενδύσεων σε τεχνολογίες 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών· ζητεί από τις κυβερνήσεις και 
τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των 
συνταξιοδοτικών ταμείων και των 
ασφαλιστικών εταιρειών, να αναλάβουν 
μια φιλόδοξη δέσμευση υπέρ της 
ευθυγράμμισης των δανειοδοτικών και 
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επενδυτικών πρακτικών με τον στόχο της 
μη υπέρβασης των 2°C και υπέρ της 
απόρριψης των ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής 
κατάργησης των εξαγωγικών πιστώσεων 
για επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα· ζητεί 
να υπάρξουν ειδικές δημόσιες εγγυήσεις 
υπέρ των πράσινων επενδύσεων, καθώς 
και ετικέτες και φορολογικά 
πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά 
ταμεία και για την έκδοση πράσινων 
ομολόγων·

επενδυτικών πρακτικών με τον στόχο της 
μη υπέρβασης των 2°C και υπέρ της 
απόρριψης των ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής 
κατάργησης των εξαγωγικών πιστώσεων 
για επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα· ζητεί 
να υπάρξουν ειδικές δημόσιες εγγυήσεις 
υπέρ των πράσινων επενδύσεων, καθώς 
και ετικέτες και φορολογικά 
πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά 
ταμεία και για την έκδοση πράσινων 
ομολόγων·
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