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9. τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης 

κλιματικής πολιτικής της ΕΕ προκειμένου 

να λειτουργήσει ως αξιόπιστος και 

φερέγγυος εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο, 

της διατήρησης της ηγετικής θέσης της ΕΕ 

σε παγκόσμιο επίπεδο και της τήρησης των 

δεσμεύσεων της Συμφωνίας για το κλίμα· 

επικροτεί τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

αύξηση των στόχων που αφορούν τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση στο 32 % και το 32,5 

% αντίστοιχα έως το 2030, που θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά περισσότερο 

από 45 % έως το 2030· επικροτεί στο 

πλαίσιο αυτό τα σχόλια της Επιτροπής 

σχετικά με την επικαιροποίηση των ΕΚΣ 

της ΕΕ, ώστε να συνυπολογιστεί η 

αυξημένη αυτή φιλοδοξία και να αυξηθεί ο 

στόχος για περιορισμό των εκπομπών έως 

το 2030· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 

μέχρι τα τέλη του 2018, μια φιλόδοξη 

στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα 

μέσα του αιώνα για την ΕΕ, παρέχοντας 

μια οικονομικά αποδοτική πορεία για την 

επίτευξη του στόχου των καθαρών 

μηδενικών εκπομπών που εγκρίθηκε στη 

Συμφωνία του Παρισιού και μια 

οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών 

9. τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης 

κλιματικής πολιτικής της ΕΕ προκειμένου 

να λειτουργήσει ως αξιόπιστος και 

φερέγγυος εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο, 

της διατήρησης της ηγετικής θέσης της ΕΕ 

σε παγκόσμιο επίπεδο και της τήρησης των 

δεσμεύσεων της Συμφωνίας για το κλίμα· 

επισημαίνει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

αύξηση των στόχων που αφορούν τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση στο 32 % και το 32,5 

% αντίστοιχα έως το 2030, που θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά περισσότερο 

από 45 % έως το 2030· επισημαίνει επίσης 

τα σχόλια της Επιτροπής σχετικά με την 

επικαιροποίηση των ΕΚΣ της ΕΕ, ώστε να 

συνυπολογιστεί η αυξημένη αυτή 

φιλοδοξία και να αυξηθεί ο στόχος για 

περιορισμό των εκπομπών έως το 2030· 

καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι τα 

τέλη του 2018, μια φιλόδοξη στρατηγική 

μηδενικών εκπομπών για την ΕΕ, 

παρέχοντας μια οικονομικά αποδοτική 

πορεία για την επίτευξη ισορροπίας 

μεταξύ εκπομπών και καταβοθρών, όπως 

εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού· 
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διοξειδίου του άνθρακα στην Ένωση έως 

το 2050 το αργότερο, που θα συμβαδίζει 

με ένα δίκαιο μερίδιο της Ένωσης στον 

υπόλοιπο συνολικό προϋπολογισμό για 

τον άνθρακα· υποστηρίζει την 

επικαιροποίηση των ΕΚΣ της Ένωσης με 

τον καθορισμό ενός στόχου που θα τεθεί 

συνολικά για την οικονομία, για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου στο εσωτερικό της ΕΕ κατά 

55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα 

επίπεδα του 1990· 
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