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Τροπολογία 1
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του 
Παρισιού,

Or. en

Τροπολογία 2
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τη 
δίκαιη φορολόγηση σε μια 
ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία: BEPS 2.05,

διαγράφεται

__________________
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0102.

Or. en

Τροπολογία 3
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση 
και τις συστάσεις της ομάδας υψηλού 
επιπέδου σχετικά με τους ιδίους πόρους,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 4
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088,

Or. en

Τροπολογία 5
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 
2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 6
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 
της διακυβερνητικής επιτροπής για την 
κλιματική αλλαγή (IPCC) με τίτλο 
«Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 
1,5°C», την 5η έκθεση αξιολόγησής της 
(AR5) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή 
της του Σεπτεμβρίου 2018, που ζητούσε 
περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με 
την ομάδα εργασίας ΙΙ της IPCC, που 
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προετοιμάζει μια συνεισφορά στην 6η 
έκθεση αξιολόγησης (AR6), τα τελευταία 
κλιματικά μοντέλα για την επικείμενη 
έκθεση των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν 
«απίστευτα ανησυχητικό» κίνδυνο 
ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας 
και ανάγκη για δραστική ενίσχυση των 
πολιτικών για το κλίμα1α

,

__________________
1α https://www.ipcc.ch/report/sixth-
assessment-report-working-group-ii/

Or. en

Τροπολογία 7
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής «Ενωμένοι στην 
υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και 
της Δράσης για το Κλίμα – Δημιουργία 
των βάσεων για την επιτυχή μετάβαση 
στην καθαρή ενέργεια»,

Or. en

Τροπολογία 8
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 
της διακυβερνητικής επιτροπής για την 
κλιματική αλλαγή (IPCC) σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, την απερήμωση, την 
υποβάθμιση του εδάφους, την βιώσιμη 
διαχείριση της γης, την επισιτιστική 
ασφάλεια και τις ροές αερίων του 
θερμοκηπίου στα χερσαία 
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οικοσυστήματα, την ειδική έκθεση της 
IPCC για τους ωκεανούς και την 
κρυόσφαιρα στο πλαίσιο της κλιματικής 
αλλαγής, και την έκθεση της 
διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-
πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES), του 
Μαΐου 2019, με θέμα την παγκόσμια 
αξιολόγηση για τη βιοποικιλότητα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστημάτων,

Or. en

Τροπολογία 9
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τον 
διεθνή χάρτη δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, τις κατευθυντήριες γραμμές 
του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακήρυξη 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ) σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία, 
και τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της 
ΔΟΕ,

Or. en

Τροπολογία 10
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις 
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υποστηριζόμενες από τα Ηνωμένα Έθνη 
αρχές υπεύθυνων επενδύσεων, τις αρχές 
υπεύθυνης τραπεζικής και τις αρχές 
βιώσιμης ασφάλισης,

Or. en

Τροπολογία 11
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του 
2019, σύμφωνα με την οποία οι 
παγκόσμιες επιδοτήσεις ορυκτών 
καυσίμων ανήλθαν στο 6,3 % του 
παγκόσμιου ΑΕΠ το 2015, ενώ η 
αποδοτική τιμολόγηση των ορυκτών 
καυσίμων το 2015 θα είχε μειώσει τις 
παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα κατά 
28 % και τους θανάτους από 
ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των 
ορυκτών καυσίμων κατά 46 %, και 
αύξησαν τα κρατικά έσοδα κατά 3,8 % 
του ΑΕΠ1a και σημειώνοντας ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και 11 κράτη μέλη 
δαπάνησαν τουλάχιστον 112 δισ. EUR 
ετησίως σε επιδοτήσεις ορυκτών 
καυσίμων μεταξύ 2014 και 20161β 

,

__________________
1α 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/I
ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-
Based-on-Country-Level-Estimates-46509
1β 
http://www.caneurope.org/publications/bl
ogs/1471-report-phase-out-2020-
monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies

Or. en



PE652.496v02-00 8/331 AM\1209233EL.docx

EL

Τροπολογία 12
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική για 
τη βιοποικιλότητα, που καθορίζει 
δεσμευτικούς στόχους για την Ένωση και 
τα κράτη μέλη της όσον αφορά την 
προστασία τουλάχιστον του 30 % των 
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της 
Ένωσης, και την αποκατάσταση 
τουλάχιστον του 30 % των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων έως το 
2030,

Or. en

Τροπολογία 13
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, με 
τίτλο «Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development» 
(Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα 
του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη), που 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016,

Or. en

Τροπολογία 14
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πολιτική 
διακήρυξη της Βαλέτας σχετικά με την 
καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ, της 
18ης Μαΐου 2017,

Or. en

Τροπολογία 15
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα καταστατικά 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ),

Or. en

Τροπολογία 16
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, της 
5ης Ιουνίου, που αναφέρει ότι ο Μάιος 
του 2020 ήταν ο πιο θερμός Μάιος που 
έχει καταγραφεί ποτέ (με θερμοκρασίες 
35°C στη Σιβηρία!),

Or. en

Τροπολογία 17
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια 
πρόκληση, η οποία απαιτεί διεθνή 
συνεργασία και παρόμοιες προσπάθειες 
από διάφορα μέρη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, για να διαδραματίσει με επιτυχία η 
Ένωση τον ηγετικό ρόλο της παγκοσμίως 
στη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, απαιτείται μια ρεαλιστική 
προσέγγιση που να προωθεί ουσιαστικά 
τη βιώσιμη, ανταγωνιστική ανάπτυξη και 
ευημερία·

Or. en

Τροπολογία 18
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πνεύμα 
της Νέας Πράσινης Συμφωνίας, ή 
οποιουδήποτε χειρισμού αυτών των 
λέξεων, είναι να επιτευχθεί μια φιλόδοξη, 
καθοδηγούμενη από το κράτος και 
χρηματοδοτούμενη με δημόσια κονδύλια 
οικολογική μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 19
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
απαραίτητες επενδύσεις προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή δεν έχουν ακόμα 
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αξιολογηθεί και ενσωματωθεί στα 
αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ για το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 20
Paul Tang, Carmen Avram, Manon Aubry, Evelyn Regner, Csaba Molnár, Siegfried 
Mureşan, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι 
τομείς της οικονομίας της ΕΕ θα 
επηρεαστούν από τη μετάβαση προς μια 
βιώσιμη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 21
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
της Εθνικής Ωκεάνιας και 
Ατμοσφαιρικής Διοίκησης (National 
Oceanic Atmospheric Administration – 
NOAA), αναφέρει ότι η συγκέντρωση 
CO2 στην ατμόσφαιρα υπερέβη τα 417 
ppm κατά μέσο όρο τον Μάιο του 2020, 
για πρώτη φορά μέσα σε πάνω από 3 
εκατομμύρια έτη, και ότι, παρά την πολύ 
σημαντική επιβράδυνση της οικονομίας 
λόγω της πανδημίας COVID-19, η 
συγκέντρωση αυξήθηκε κατά 2,4 ppm σε 
ένα έτος, μια αύξηση τρεις φορές 
ταχύτερη σε σχέση με τη δεκαετία του 
1970 ή του 1980·

Or. en
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Τροπολογία 22
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Sirpa Pietikäinen, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορεία 
προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050, με πρώτο ορόσημο τη μείωση των 
εκπομπών έως το 2030 κατά 50-55 % σε 
σύγκριση με το 1990, θα τονώσει την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
Ένωσης και θα οδηγήσει σε πλεόνασμα 
βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τελευταία έκθεση της IPCC καθιστά 
σαφές ότι οι πολιτικές που έχουν 
εφαρμοστεί έως σήμερα είναι ανεπαρκείς 
για να διασφαλίσουν ότι η υπερθέρμανση 
του πλανήτη δεν θα υπερβεί τον 1,5°C, 
για να αποτρέψουν την απώλεια της 
βιοποικιλότητας και τη διαταραχή των 
βιογεωχημικών ροών·

Or. en

Τροπολογία 24
Aurore Lalucq, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρακτικές φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής έχουν προκαλέσει 
απώλειες δισεκατομμυρίων στα δημόσια 
οικονομικά αρκετών κρατών μελών, προς 
όφελος των μεγάλων εταιρειών και των 
εύπορων ιδιωτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή 
δημιουργούν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 25
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη την 
αναθεώρηση της στρατηγικής 
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ που 
είναι σε εξέλιξη·

Or. en

Τροπολογία 26
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον 
νόμο της ΕΕ για το κλίμα θα 
θεσμοθετηθεί η δέσμευση της ΕΕ για 
κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, 
συμπεριλαμβανομένων των φιλόδοξων 
ενδιάμεσων βημάτων που είναι 
απαραίτητα για να επιτευχθεί αυτός ο 
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στόχος·
Or. en

Τροπολογία 27
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή έχει εκτιμήσει τις επενδυτικές 
ανάγκες σε επίπεδο ΕΕ για να 
επιτευχθούν οι τρέχοντες στόχοι για το 
κλίμα ως το 2030 στα 240 δισ. 
EUR/έτος1a με πρόσθετα ποσά ύψους 130 
δισ. EUR/έτος για περιβαλλοντικούς 
στόχους, 192 δισ. EUR/έτος για 
κοινωνικές υποδομές και 100 EUR/έτος 
για υποδομές του ευρύτερου τομέα των 
μεταφορών της Ευρώπης, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι αναγκαίο να 
κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
κονδύλια για να καλυφθεί το επενδυτικό 
χάσμα·
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Τροπολογία 28
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
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2 παράγραφος 1 της Συμφωνίας του 
Παρισιού προβλέπει ότι πρέπει να 
καταστούν οι «χρηματοδοτικές ροές 
συμβατές με την κατεύθυνση προς την 
ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και την ανθεκτικότητα 
στις κλιματικές μεταβολές»·

Or. en

Τροπολογία 29
Paul Tang, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Πέτρος Κόκκαλης, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια 
στρατηγική ανάπτυξης και θα πρέπει να 
οδηγεί σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς, δημιουργία θέσεων 
εργασίας και εξασφάλιση της 
στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή έχει εκτιμήσει τις επενδυτικές 
ανάγκες σε επίπεδο ΕΕ για να 
επιτευχθούν οι τρέχοντες στόχοι για το 
κλίμα ως το 2030 στα 240 δισ. 
EUR/έτος1a με πρόσθετα ποσά ύψους 130 
δισ. EUR/έτος για περιβαλλοντικούς 
στόχους, 192 δισ. EUR/έτος για 
κοινωνικές υποδομές και 100 EUR/έτος 
για υποδομές του ευρύτερου τομέα των 
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μεταφορών της Ευρώπης, για ένα σύνολο 
τουλάχιστον 662 δισ. EUR επενδυτικών 
αναγκών ανά έτος· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτοί οι αριθμοί βασίζονται στους 
στόχους για το κλίμα ως το 2030 που 
προβλέπουν μείωση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου μόνο κατά 40 %, και 
συνεπώς, τώρα που το Κοινοβούλιο 
συμφώνησε σε πιο φιλόδοξους στόχους 
μείωσης κατά 55 %, το επενδυτικό χάσμα 
είναι ακόμα μεγαλύτερο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι αναγκαίο να 
κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
κονδύλια για να καλυφθεί το επενδυτικό 
χάσμα·
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Τροπολογία 31
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια 
και ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει 
να σέβεται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
ούτως ώστε τα ενωσιακά χρηματοδοτικά 
μέσα, που περιλαμβάνουν τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, τους 
μηχανισμούς που χρηματοδοτούνται 
μέσω του προγράμματος Next Generation 
EU, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το 
επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ, την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις 
ενωσιακές πηγές χρηματοδότησης, όπως 
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τα ταμεία συνοχής και τα διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία, να μην βλάπτουν 
σοβαρά τους κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 32
Paul Tang, Carmen Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υγειονομική κρίση της Covid-19 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
επενδύσεων σε μια κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία, 
ειδικότερα των επενδύσεων που 
προωθούν την έρευνα και καινοτομία 
αιχμής, την ανταγωνιστική βιομηχανία, 
την εμβάθυνση και ενίσχυση της ενιαίας 
αγοράς, τις ισχυρές ΜΜΕ, την 
υγειονομική περίθαλψη, ένα ισχυρό 
σύστημα πρόνοιας και την κοινωνική 
ευημερία·

Or. en

Τροπολογία 33
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Carmen Avram, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δαπάνες που απαιτούνται για να 
υποστηριχθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες 
εγείρουν το ερώτημα πώς θα 
αποπληρωθεί το οφειλόμενο χρέος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό 
να αποτραπεί η αύξηση στις ανισότητες 
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που προκλήθηκε μετά την προηγούμενη 
κρίση, όπου η επιβάρυνση στους πολίτες 
αυξήθηκε για να διασωθούν οι τράπεζες·

Or. en

Τροπολογία 34
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, 
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικού 
συστήματος έχει κεντρική σημασία για 
την ανάπτυξη της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής αυτονομίας και την αύξηση 
της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 35
Paul Tang, Gilles Boyer, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Niels 
Fuglsang, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιβαλλοντικοί φόροι αποτελούσαν το 6 
% των συνολικών φορολογικών εσόδων 
στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2018, ενώ οι 
επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων 
παγκοσμίως αντιστοιχούν σε πάνω από 
6 % του παγκόσμιου ΑΕΠ1a

,

__________________
1a Έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους, 
τελευταία ενημέρωση: 24-02-2020 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/I
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ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-
Based-on-Country-Level-Estimates-46509 

Or. en

Τροπολογία 36
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
φορολογικές απαλλαγές για τους τομείς 
της αεροπορίας και της ναυτιλίας μπορεί 
επίσης να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό 
μεταξύ βιομηχανικών τομέων και μπορεί 
να προωθήσουν μη αποδοτικούς και 
ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς,

Or. en

Τροπολογία 37
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα 
Πράσινη Συμφωνία, ή οποιοσδήποτε 
χειρισμός αυτών των λέξεων, δεν μπορεί 
να υλοποιηθεί αν έχει ως θεμέλιο ένα 
νεοφιλελεύθερο μοντέλο 
χρηματοδότησης, όπως αυτό που 
προτείνεται στο επενδυτικό σχέδιο για μια 
βιώσιμη Ευρώπη, το οποίο βασίζεται στη 
διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων, 
στα κεφάλαια εκκίνησης και στους 
φόρους με βάση την κατανάλωση ως 
ίδιους πόρους·

Or. en
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Τροπολογία 38
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα διαφυγής 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 39
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
καταστατικό της ΕΚΤ προβλέπει στο 
άρθρο 2 ότι, αν ο στόχος της 
σταθερότητας των τιμών επιτυγχάνεται 
και δεν αμφισβητείται, η νομισματική 
πολιτική της ΕΚΤ διεξάγεται με σκοπό να 
προωθήσει τους στόχους της ΕΕ όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
της ΕΕ, το οποίο αναφέρει ρητώς ως 
στόχο της Ένωσης τη «βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος», και ότι, 
συνεπώς, η δηλωθείσα πρόθεση της ΕΚΤ 
να συμβάλει ενεργά στην επιτυχία της 
Πράσινης Συμφωνίας δεν αντιβαίνει επ’ 
ουδενί στις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 40
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
επίπεδο του δημόσιου χρέους αυξήθηκε 
κατά την κρίση της Covid-19, το χρέος 
αυτό δεν μπορεί να αποπληρωθεί, και η 
ΕΚΤ κατέχει μερίδιο του χρέους των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 41
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας, για την προώθηση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
της ΕΕ και για τη μετάβαση προς μια πιο 
βιώσιμη, δίκαιη και ανθεκτική οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι το σχέδιο αυτό θα 
πρέπει να συνεκτιμά την εμπειρία από τα 
προηγούμενα προγράμματα (το «σχέδιο 
Juncker») και να δίνει ειδική έμφαση στις 
πραγματικά πρόσθετες επενδύσεις με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· ζητεί 
συντονισμένες δράσεις για να 
αντιμετωπιστεί το επενδυτικό χάσμα σε 
όλη την ΕΕ· πιστεύει ότι η δημιουργία 
μιας επίδρασης στην καθαρή 
απασχόληση με νέες ποιοτικές θέσεις 
εργασίας, η μείωση των ανισοτήτων και 
η συμβολή στους στόχους του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελούν 
γενικούς στόχους της κλιματικής 
μετάβασης και του SEIP·

Or. en
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Τροπολογία 42
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία, 
υπογραμμίζοντας ότι όλη η δημόσια και 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβεται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης. 
Η χρηματοδότηση μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, χρηματοδοτικών 
μέσων όπως το Next Generation EU, το 
επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ, τα ταμεία 
συνοχής και τα διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία, καθώς και οι 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ και της ΕΚΤ 
δεν θα πρέπει να απευθύνονται σε έργα 
και δραστηριότητες που βλάπτουν 
σοβαρά τους κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 43
Marek Belka, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία· 
τονίζει ότι το SEIP θα πρέπει να 
συνδυάζεται με άλλους βασικούς 
κοινωνικοοικονομικούς 
μακροπρόθεσμους στόχους και 
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προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει ότι το 
SEIP πρέπει να βασίζεται στα διδάγματα 
που έχουν αντληθεί από την 
κοινωνικοοικονομική κρίση που 
σχετίζεται με την πανδημία της Covid-19, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη 
μιας ισχυρότερης οικονομίας χωρίς 
αποκλεισμούς τα επόμενα έτη·

Or. en

Τροπολογία 44
Dragoș Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία· 
καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση που να 
δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού για 
όλη την τεχνολογία και τους τομείς, και 
να κατοχυρώσει τις αρχές της 
τεχνολογικής ουδετερότητας και της 
ανάλυσης κύκλου ζωής στον πυρήνα του 
επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 45
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
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πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία· πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία 
σύμφωνα με την αρχή της εδαφικής 
συνοχής· είναι της άποψης ότι η 
χρηματοδότηση που θα διατεθεί μέσω 
του SEIP θα πρέπει να αντισταθμίζει τις 
οικονομικές και κοινωνικές προσπάθειες 
στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και 
να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για 
εργαζομένους και επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 46
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
οικονομία υψηλής απόδοσης από πλευράς 
ενέργειας και χρήσης των πόρων, πλήρως 
βασιζόμενη σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, με μηδενικές καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες, ως το 
2040·

Or. en

Τροπολογία 47
Aurore Lalucq, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επισημαίνει τον ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
νέας στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θέτει 
τα οικολογικά ζητήματα και την ευημερία 
των πολιτών στο επίκεντρο των 
αποστολών της Ένωσης· επικροτεί το 



AM\1209233EL.docx 25/331 PE652.496v02-00

EL

επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη 
Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό στοιχείο για 
την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας και 
για τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και 
ανθεκτική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 48
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία· 
θεωρεί ότι οι επενδύσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του SEIP θα 
προσφέρουν τα απαραίτητα οικονομικά 
κίνητρα, θα αναπτύξουν την 
ανθεκτικότητα σε μελλοντικούς 
κλυδωνισμούς και θα δημιουργήσουν 
θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 49
Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία· 
υπενθυμίζει ότι αυτό θα πρέπει να 
συνδεθεί με την επανεξέταση των 
κανόνων του διεθνούς εμπορίου και της 
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κινητικότητας των κεφαλαίων 
προκειμένου να υπάρξει η εν λόγω 
επιτυχία·

Or. fr

Τροπολογία 50
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, 
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία· 
τονίζει ότι το σχέδιο θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο μιας 
συντονισμένης και ολοκληρωμένης 
απάντησης της Ένωσης για την 
ανάπτυξη μιας πιο ανθεκτικής οικονομίας 
και κοινωνίας μετά την κρίση της Covid-
19·

Or. en

Τροπολογία 51
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία, το 
οποίο παράλληλα προωθεί την εδαφική, 
κοινωνική και οικονομική συνοχή, και 
εξασφαλίζει ότι κανένας πολίτης ή 
περιφέρεια δεν μένει στο περιθώριο·
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Or. en

Τροπολογία 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. απορρίπτει το επενδυτικό σχέδιο 
για μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως το 
χρηματοδοτικό σκέλος της απάτης της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που 
δημιουργήθηκε με σκοπό να σχεδιάζονται 
κεντρικά οι οικονομίες των κρατών 
μελών και να διοχετεύονται τα χρήματα 
των φορολογούμενων και η τεχνητά 
φθηνή πίστωση σε πολιτικά επιθυμητούς 
τομείς και επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 53
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας, για την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για το κλίμα και 
για τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και 
ανθεκτική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 54
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 55
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. υπενθυμίζει ότι το επενδυτικό 
σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) 
μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για 
τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης 
προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 56
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

1. επικροτεί το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP) ως κεντρικό 
στοιχείο για την επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και για τη μετάβαση προς μια 
βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 57
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ως υποχρεωτική προϋπόθεση για 
τη λήψη οποιασδήποτε δημόσιας 
χρηματοδότησης, οι εταιρείες απαιτείται 
να υποβάλλουν υποχρεωτικά σχέδια 
μετάβασης βασισμένα σε επιστημονικούς 
και χρονικά προσδιορισμένους στόχους 
βιωσιμότητας. Αυτά τα σχέδια 
μετάβασης πρέπει να παρακολουθούνται 
και να ελέγχονται από τις αρχές, και κάθε 
σοβαρή παραβίαση των σχεδίων 
μετάβασης θα οδηγεί σε ανάκτηση των 
καταβληθέντων κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 58
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να 
δεσμευτούν το συντομότερο δυνατόν ως 
προς την επίτευξη του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας ως το 2050· πιστεύει ότι 
μόνο τα κράτη μέλη που έχουν δεσμευτεί 
να επιτύχουν τον στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας της ΕΕ ως το 2050 
μπορούν να επωφεληθούν του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 59
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία της 
εξασφάλισης μιας οικονομικά βιώσιμης 
μετάβασης, ειδικά για τις ΜΜΕ και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, όσον αφορά τον 
χρόνο και τα εργαλεία μετατροπής·

Or. en

Τροπολογία 60
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ θα πρέπει να προστατευτεί από 
ελλείψεις στην τήρηση του κράτους 
δικαίου, κατά τον τρόπο που 
περιγράφεται στη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό 
για την προστασία του προϋπολογισμού 
της Ένωσης στην περίπτωση 
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, όπως 
εγκρίθηκε το 2019 με συντριπτική 
πλειοψηφία· πιστεύει ότι μόνο τα κράτη 
μέλη που τηρούν τις θεμελιώδεις αξίες 
της ΕΕ, όπως την αρχή του κράτους 
δικαίου, μπορούν να επωφελούνται από 
το SEIP και οποιαδήποτε άλλη 
χρηματοδότηση της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 61
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι ένα σύστημα 
κοινωνικής προστασίας είναι απαραίτητο 
σε περίπτωση που οι εταιρείες που 
εφαρμόζουν την κλιματική μετάβαση 
έχουν πλεόνασμα προσωπικού, 
εργαζομένους που δεν μπορούν να 
μετατεθούν, ή σε περίπτωση 
μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 62
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. τονίζει ότι μια δίκαιη μετάβαση σε 
μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία 
πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από 
ένα αποτελεσματικό σχέδιο 
ψηφιοποίησης. Όπως κατέδειξαν τα 
γεγονότα κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, η 
ψηφιοποίηση επιτρέπει την 
πραγματοποίηση πολλών 
δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως, όπως 
εργασία, παρακολούθηση σχολικών ή 
πανεπιστημιακών μαθημάτων, παροχή 
ιατρικών συμβουλών· συνεπώς, θα 
μπορούσε να μειώσει σημαντικά τη 
ρύπανση λόγω της σημερινής πολύ 
υψηλής κινητικότητας και θα επέτρεπε 
την αποκατάσταση του πληθυσμού 
πολλών περιοχών όπου σήμερα 
παρατηρείται πληθυσμιακή συρρίκνωση· 
τονίζει, επομένως, ότι η αποκατάσταση 
του πληθυσμού ερημωμένων περιοχών θα 
ωφελούσε το περιβάλλον από πλευράς 
τακτικής συντήρησης του εδάφους, 
αποτρέποντας τον υδρογεωλογικό κίνδυνο 
στον οποίο είναι σήμερα περισσότερο 
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εκτεθειμένες ορισμένες περιοχές·
Or. en

Τροπολογία 63
Aurore Lalucq, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050· θεωρεί την επίτευξη μιας 
δίκαιης μετάβασης στην κλιματική 
ουδετερότητα ως βασική ευθύνη της ΕΕ· 
ζητεί να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα 
και πολιτικές, με συμμετοχή των πολιτών, 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των 
περιφερειών και των κρατών μελών, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί με 
επιτυχία αυτός ο μετασχηματισμός· καλεί 
την Επιτροπή να προβαίνει σε ετήσια 
αξιολόγηση του οικολογικού χρέους, του 
προϋπολογισμού άνθρακα και των 
εισαγόμενων εκπομπών της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 64
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα την αρχή του 
«μη βλάπτειν», αλλά εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης δεν προβλέπει πραγματικές 
προϋποθέσεις σε σχέση με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, 
εφόσον τα κριτήρια για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων δεν είναι σαφώς 
καθορισμένα και ενδέχεται να επιτρέπουν 
την έγκριση σχεδίων ανάκαμψης 
σύμφωνα με τα οποία η βιωσιμότητα δεν 
είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση που 
πρέπει να πληρούται· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η Ένωση θα βρίσκεται 
σε πορεία μείωσης κατά 65 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
της ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του 
Παρισιού και του νόμου για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 65
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
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υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· υπογραμμίζει ότι 
αυτή η θεμελιώδης αρχή ισχύει τόσο για 
τους κοινωνικούς όσο και για τους 
περιβαλλοντικούς στόχους· τονίζει ότι με 
τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την 
εξασφάλιση κοινωνικής ισότητας στη 
βιώσιμη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 66
Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050· εύχεται αυτή η πορεία να 
αποτελεί αντικείμενο ετήσιου 
απολογισμού της κατάστασης σε σχέση 
με τις εξελίξεις των άλλων σημαντικών 
εκπομπέων αερίων του θερμοκηπίου·

Or. fr



AM\1209233EL.docx 35/331 PE652.496v02-00

EL

Τροπολογία 67
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
της βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού, 
ειδικότερα να συμβάλει ισότιμα στον 
στόχο του περιορισμού της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 °C, 
μειώνοντας τις εκπομπές της Ένωσης 
κατά 65 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 
1990, και να επιτύχει κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2040·

Or. en

Τροπολογία 68
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι η 
ανάκαμψη θα πρέπει να βασιστεί στους 
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ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να 
υποστηρίξει τη διπλή πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 69
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. απορρίπτει το ευρωπαϊκό σχέδιο 
ανάκαμψης της Επιτροπής, το οποίο έχει 
στο επίκεντρό του την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία· λαμβάνει υπό 
σημείωση την υποκείμενη παραδοχή ότι 
οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να έχουν 
ως γνώμονα τη θεμελιώδη αρχή του «μη 
βλάπτειν», καθώς αυτές είναι αποτέλεσμα 
κεντρικού σχεδιασμού από εκλεγμένους 
και, κυρίως, μη εκλεγμένους 
κυβερνητικούς αξιωματούχους που 
αναδιανέμουν τα χρήματα των 
φορολογουμένων και μπορούν να 
βλάψουν περισσότερο τη βιώσιμη 
οικονομία από ό,τι οι τεκμηριωμένες 
επενδυτικές αποφάσεις επιχειρηματιών 
που διαχειρίζονται τα δικά τους κεφάλαια 
ή κεφάλαια που τους έχουν εμπιστευθεί 
οικειοθελώς επενδυτές της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 70
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, 
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις 
έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη αρχή του 
«μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα 
βρίσκεται σε πορεία μείωσης κατά 50 % 
έως 55 % των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με 
το 1990 και επίτευξης της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, ούτως ώστε 
να διασφαλιστεί η μετάβαση των κρατών 
μελών σε μια κυκλική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 71
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050 το αργότερο, ενώ παράλληλα 
δεν θα βλάπτεται οποιοσδήποτε άλλος 
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περιβαλλοντικός στόχος που προβλέπει η 
ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 72
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
ακολουθούν την πορεία προς τον στόχο 
μείωσης έως το 2030, όπως προβλέπεται 
στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 73
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα την αρχή του 
«μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα 
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εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

βρίσκεται σε πορεία μείωσης τουλάχιστον 
κατά 55 % των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με 
το 1990 και επίτευξης της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 74
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης τουλάχιστον κατά 55 % 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 75
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, ζητεί να δοθεί προτεραιότητα 
στις επενδύσεις για τη βιώσιμη μετάβαση, 
το ψηφιακό θεματολόγιο και την επίτευξη 
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θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη 
θεμελιώδη αρχή του «μη βλάπτειν»· 
τονίζει ότι με τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται 
σε πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

ευρωπαϊκής κυριαρχίας σε στρατηγικούς 
τομείς με συνεπή βιομηχανική 
στρατηγική· αναμένει, επομένως, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης να 
συμβάλει στον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας σε επίπεδο ΕΕ έως το 
2050·

Or. en

Τροπολογία 76
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης τουλάχιστον κατά 55 % 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 77
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
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το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να βασίζονται 
στους στόχους μείωσης κατά 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 78
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 70 % των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε 
σύγκριση με το 1990 και επίτευξης 
πραγματικά μηδενικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2040·

Or. en

Τροπολογία 79
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 65 % των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε 
σύγκριση με το 1990 και επίτευξης της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 80
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 50 % έως 55 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 σε σύγκριση με το 1990 και 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
Επιτροπής, το οποίο έχει στο επίκεντρό 
του την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη θεμελιώδη 
αρχή του «μη βλάπτειν»· τονίζει ότι με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα βρίσκεται σε 
πορεία μείωσης κατά 65 % των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε 
σύγκριση με το 1990 και επίτευξης της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040·

Or. en
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Τροπολογία 81
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι, 
σύμφωνα με τους τελευταίους 
υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, οι συνολικές πρόσθετες 
επενδύσεις που χρειάζονται για να 
επιτευχθούν οι τρέχοντες στόχοι της ΕΕ 
για το κλίμα και το περιβάλλον έως το 
2030 ανέρχονται σε περίπου 470 δισ. EUR 
ετησίως· υπενθυμίζει ότι αυτές οι 
επενδύσεις περιλαμβάνουν 240 δισ. EUR 
ετησίως για την εκπλήρωση των 
τρεχόντων στόχων που αφορούν το κλίμα 
και την ενέργεια έως το 2030, 100 δισ. 
EUR ετησίως για υποδομές του 
ευρύτερου τομέα των μεταφορών στην 
Ευρώπη και επιπλέον 130 δισ. EUR 
ετησίως για την επίτευξη άλλων 
περιβαλλοντικών στόχων· υπογραμμίζει, 
επιπλέον, ότι η Επιτροπή τα περιγράφει 
αυτά ως συντηρητικές εκτιμήσεις, καθώς 
δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
προκειμένου να αξιολογηθούν με ακρίβεια 
οι επενδυτικές ανάγκες όσον αφορά την 
κλιματική προσαρμογή και την 
αποκατάσταση/διατήρηση των 
οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 82
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε το 
επενδυτικό σχέδιο της Πράσινης 
Συμφωνίας, ο προϋπολογισμός για το 
κλίμα και η κλιματική τράπεζα να είναι 
επαρκή για να καλύψουν μελλοντικά 
προγράμματα όπως το κύμα 
ανακαινίσεων, να έχουν επαρκή 
αντίκτυπο σε κάθε κτίριο της Ευρώπης 
και να γίνουν αποδεκτά και ευπρόσδεκτα 
από όλους τους πολίτες της Ευρώπης, 
διότι μόνο με επαρκή χρηματοδότηση θα 
αποδεχτούν οι πολίτες μας τους 
απαραίτητους κανονισμούς που θα 
καταστήσουν υποχρεωτική έως το 2030 
την ανακαίνιση αρκετών κατοικιών, τη 
μετάβαση αρκετών γεωργών, την αλλαγή 
στα συστήματα ενέργειας και μεταφορών 
αρκετών κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 83
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ το 
αργότερο έως το 2050, καθώς και της 
κυκλικής οικονομίας θα εξαρτηθεί από 
την επάρκεια της χρηματοδότησης και τη 
συνοχή στην ενσωμάτωση της 
βιωσιμότητας στη δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση· ζητεί να 
αντιστοιχιστούν οι στόχοι πολιτικής με 
επιστημονικούς και χρονικά 
προσδιορισμένους στόχους μέσω μιας 
αναδρομικής προσέγγισης, για να 
εξασφαλιστεί ότι αυτοί οι στόχοι 
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ακολουθούν μια αξιόπιστη πορεία 
μετάβασης· επικροτεί τη δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εισαγάγει 
έλεγχο και παρακολούθηση της 
βιωσιμότητας στο σύνολο της δημόσιας 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 84
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης· υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP δεν θα είναι 
επαρκής για να επιτευχθούν οι 
προαναφερθέντες στόχοι που συνδέονται 
με την Πράσινη Συμφωνία, ειδικά στις 
χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από 
τα ορυκτά καύσιμα· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρουσιάσουν προτάσεις για την 
εξεύρεση πρόσθετων πόρων, καθώς και 
να μην υπονομεύουν τις τρέχουσες λύσεις 
και προτάσεις που εφαρμόζονται και 
προτείνονται·

Or. en

Τροπολογία 85
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης· υπογραμμίζει ότι η 
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πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι 
χωρίς αποκλεισμούς και να συνάδει με τις 
αρχές της οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· 
υπενθυμίζει ότι η διατήρηση και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και 
η επιμόρφωση και η απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, έχουν εξέχουσα σημασία στη 
διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 86
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη των 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
κλιματικών, ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών στόχων, και ειδικότερα 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας της 
ΕΕ έως το 2050 θα εξαρτηθεί από την 
επάρκεια της πράσινης χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι απαιτούνται σημαντικά ποσά 
δημόσιων και ιδιωτικών βιώσιμων 
επενδύσεων ώστε η Ένωση και τα κράτη 
μέλη να τεθούν σε σταθερή πορεία προς 
την κλιματική ουδετερότητα, και να 
εξασφαλιστεί μια δίκαιη και ανθεκτική 
ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 87
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
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χρηματοδότησης· χρηματοδότησης και την τήρηση της 
αρχής του μη βλάπτειν, προκειμένου να 
σταματήσει η χρηματοδότηση των 
ρυπογόνων τομέων και να εκπληρώσει η 
ΕΕ τη νομική υποχρέωσή της βάσει της 
Συμφωνίας του Παρισιού να 
ευθυγραμμίσει τις χρηματοδοτικές ροές 
με τους στόχους της και να καταργήσει 
σταδιακά τις επιδοτήσεις των ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 88
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
της ΕΕ να μειώσει σημαντικά τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μπορεί 
να επιτευχθεί αποτελεσματικά μόνο αν η 
Επιτροπή σταματήσει τις μερικές και 
ατελείς επιδοτήσεις ορισμένων 
τεχνολογιών. Είναι πεπεισμένο ότι μια 
τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση θα 
δημιουργήσει θεμελιώδη βιώσιμη 
καινοτομία και ανάπτυξη· παράλληλα, θα 
προωθήσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
και την ενεργειακή ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 89
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης· θεωρεί ότι ο ψηφιακός 
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μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν τους βασικούς μοχλούς για την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας· τονίζει ότι παραμένει 
καίριας σημασίας να μην εξαιρούνται εκ 
των προτέρων ορισμένες τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 90
Aurore Lalucq, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι ένα 
σημαντικό μέρος των επενδύσεων που 
είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας θα πρέπει να προέρχεται από 
δημόσιους εθνικούς και υποεθνικούς 
προϋπολογισμούς·

Or. en

Τροπολογία 91
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης και επιμένει ότι η 
σύνδεση μεταξύ δαπανών και εσόδων, 
ιδίως μέσω της δημιουργίας νέων ίδιων 
πόρων, θα είναι καίριας σημασίας για την 
υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 92
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
της ΕΕ να μειώσει τις αρνητικές 
εξωτερικότητες που είναι επιζήμιες για το 
περιβάλλον θα εξαρτηθεί από την επάρκεια 
της χρηματοδότησης, που γίνεται ολοένα 
και πιο δύσκολη στο πλαίσιο των 
εξαιρετικά διευκολυντικών νομισματικών 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας·

Or. en

Τροπολογία 93
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια τόσο της 
δημόσιας όσο και της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης· πιστεύει ότι η μόχλευση 
της ιδιωτικής χρηματοδότησης αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο στην πορεία προς την 
κλιματική ουδετερότητα·

Or. en

Τροπολογία 94
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης και από το πόσο εύκολα 
μπορεί αυτή να απορροφηθεί στις 
διάφορες περιφέρειες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 95
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ το 
αργότερο έως το 2050 θα εξαρτηθεί από 
την επάρκεια της δημόσιας και ιδιωτικής 
χρηματοδότησης και της συνεκτικής 
νομοθεσίας και των δράσεων πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 96
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ και η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει 
της Συμφωνίας του Παρισιού θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 97
Mick Wallace, Clare Daly
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
της ΕΕ για πραγματικά μηδενικές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 
2040 θα εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης και από τις 
εμπροσθοβαρείς δημόσιες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 98
Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης που προέρχεται τόσο 
από δημόσιες όσο και ιδιωτικές πηγές·

Or. en

Τροπολογία 99
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Othmar Karas, 
Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, 
Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, 
από την επάρκεια της χρηματοδότησης·

Or. en
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Τροπολογία 100
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ θα 
εξαρτηθεί από την επάρκεια της 
χρηματοδότησης·

3. τονίζει ότι ο στόχος κλιματικής 
ουδετερότητας της ΕΕ πρέπει να 
επιτευχθεί με τον χαμηλότερο κοινωνικό 
και οικονομικό αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 101
Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι όλοι οι τομείς της 
οικονομίας της ΕΕ θα επηρεαστούν από 
τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία 
και επιμένει ότι η πορεία προς την 
κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και να οδηγήσει 
σε καθαρό πλεόνασμα βιώσιμων και 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ένωση· 
πιστεύει ότι η Πράσινη Συμφωνία 
αποτελεί ευκαιρία τόσο για την οικονομία 
όσο και για τους πολίτες μας, αν 
εφαρμοστεί κατάλληλα·

Or. en

Τροπολογία 102
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί τη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία ως 
ευκαιρία για να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ παγκοσμίως· 
αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία μπορεί να 
απαιτεί αναθεώρηση των ευρωπαϊκών 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, τις 
συγχωνεύσεις και τις δημόσιες 
συμβάσεις· τονίζει, επομένως, τη σημασία 
της διασφάλισης των ίσων όρων 
ανταγωνισμού της ΕΕ σε κάθε 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 103
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. χαιρετίζει την αναθεωρημένη 
πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ, της 
27ης και 28ης Μαΐου, 
συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης 
με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: 
ανασύνταξη και προετοιμασία για την 
επόμενη γενιά», που προβλέπει αύξηση 
της χρηματοδότησης για την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική σε σύγκριση με την 
προηγούμενη πρόταση για το ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 104
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί απαραίτητο το SEIP να 
προβλέπει και να διευκολύνει πρόσθετες 
επενδύσεις με πραγματική προστιθέμενη 
αξία και να μην παραγκωνίζει τη 
χρηματοδότηση από την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 105
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 311 της 
ΣΛΕΕ απαγορεύει τη σύναψη δανείων 
από την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η έκδοση 
χρεωστικών τίτλων είναι ένα 
χαρακτηριστικό που καθορίζει τα 
κυρίαρχα κράτη·

Or. en

Τροπολογία 106
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι αυτή η αυξημένη 
χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των προτεινόμενων στόχων και 
της φιλοδοξίας της μελλοντικής ΚΓΠ, με 
την επίτευξη των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας στη γεωργία προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των 
αγροδιατροφικών τομέων και να 
διασφαλιστεί η βιώσιμη παραγωγή 
τροφίμων, η οποία εξαρτάται όχι μόνο 
από μια επαρκώς χρηματοδοτούμενη 
ΚΓΠ, αλλά επίσης από άλλα μέσα του 
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ΠΔΠ, όπως η έρευνα, η επένδυση στην 
καινοτομία ή στην ψηφιακή τεχνολογία 
και η διευκόλυνση της πρόσβασης των 
γεωργών και του αγροδιατροφικού τομέα 
σε αυτά·

Or. en

Τροπολογία 107
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι στην πορεία για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας τα 
σημεία εκκίνησης των κρατών μελών 
διαφέρουν· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι 
το SEIP δεν θα πρέπει να αφήνει κανέναν 
στο περιθώριο και θα πρέπει να εστιάζει, 
όπου είναι απαραίτητο, στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ κρατών μελών και 
περιφερειών όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων κλιματικής ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 108
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι, για να είναι 
επιτυχημένη η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, πρέπει οι Ευρωπαίοι 
παραγωγοί βιώσιμων προϊόντων και 
πάροχοι βιώσιμων υπηρεσιών να μπορούν 
να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματά της 
και να μην αντιμετωπίζουν αθέμιτο 
ανταγωνισμό από εταιρείες τρίτων 
χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 109
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι η μετάβαση δεν μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνο με δημόσιους 
πόρους· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει και να διευκολύνει τις 
ιδιωτικές επενδύσεις κατά την κατάρτιση 
του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 110
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. υπογραμμίζει ότι, ακόμη και με 
φιλόδοξη χρηματοδότηση, οι διαθέσιμοι 
πόροι δεν θα είναι απεριόριστοι· καλεί 
την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ισχυρό 
πλαίσιο υποβολής εκθέσεων και 
παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι δαπάνες έχουν πραγματικό 
αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
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κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

κινητοποίηση του εκπληκτικά 
στρογγυλοποιημένου ποσού του ενός 
τρισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2030, 
δεδομένων των αρνητικών οικονομικών 
προοπτικών μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19 και του φαινομενικά εντελώς 
αυθαίρετου χαρακτήρα αυτού του 
αριθμού· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια στα 
ζητήματα χρηματοδότησης από ίδια 
κεφάλαια και δάνεια, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την αισιόδοξη πρόβλεψη για το 
αποτέλεσμα μόχλευσης ή την έλλειψη 
σαφήνειας όσον αφορά την παρέκταση 
ορισμένων ποσών και τη ρήτρα μη 
σύναψης δανείων του άρθρου 311 της 
ΣΛΕΕ· διερωτάται, επίσης, με ποιον τρόπο 
το νέο ΠΔΠ, με τη μορφή που έχει στις 
αναθεωρημένες προτάσεις της Επιτροπής, 
της 27ης και της 28ης Μαΐου 2020, θα 
καταστήσει δυνατή την επίτευξη των 
στόχων του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 112
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Manon Aubry, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim 
Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
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28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το SEIP μόνο του δεν θα επαρκεί να 
χρηματοδοτήσει τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας και ότι οι 
πρόσθετες επενδύσεις θα παίξουν 
αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία της 
Πράσινης Συμφωνίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
παρουσιάσουν σχέδια που να εξηγούν πώς 
θα γεφυρώσουν το σημαντικό επενδυτικό 
χάσμα τόσο με ιδιωτικές όσο και με 
δημόσιες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 113
Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP· 
εύχεται η χρηματοδότηση να ωθεί τους 
τοπικούς παράγοντες, ΜΜΕ, βιοτέχνες, 
εμπόρους, καταναλωτές να εξελίσσουν τις 
συμπεριφορές τους, μέσα από τα άμεσα 
οφέλη που τους προσφέρουν·

Or. fr
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Τροπολογία 114
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP· καλεί 
την Επιτροπή να αναθεωρήσει την 
αρχιτεκτονική και τα αριθμητικά 
στοιχεία του SEIP, ώστε να συμπεριλάβει 
τις αναμενόμενες αυξήσεις στη φιλοδοξία 
των κλιματικών, ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών στόχων για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 115
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
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αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP· 
υπογραμμίζει ότι το SEIP είναι ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος της ΕΕ και δεν 
μπορεί να υπονομευτεί από χαμηλότερα 
ΠΔΠ στο μέλλον τα οποία θα διέθεταν 
μεγάλο μέρος των χρημάτων στην 
αποπληρωμή των δανείων·

Or. en

Τροπολογία 116
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19, και 
τονίζει τα εγγενή προβλήματα της 
εξάρτησης από την κινητοποίηση 
ιδιωτικής χρηματοδότησης για 
υπαρξιακές κρίσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια 
στα ζητήματα χρηματοδότησης, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
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28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 117
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη 
για αλλαγές στο SEIP ως αποτέλεσμα 
αυτών των νέων προοπτικών· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 118
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή προτεινόμενη μορφή του, θα 
επιτρέψει την κινητοποίηση ενός 
τρισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2030, 
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αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

δεδομένων των αρνητικών οικονομικών 
προοπτικών μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19 και της τεχνικής 
ασυμβατότητας με την επταετή διάρκεια 
του προσεχούς ΠΔΠ· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια 
στα ζητήματα χρηματοδότησης, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 119
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης, 
την πιθανή διπλή μέτρηση ορισμένων 
επενδύσεων ή την έλλειψη σαφήνειας 
όσον αφορά την παρέκταση ορισμένων 
ποσών· διερωτάται, επίσης, με ποιον τρόπο 
το νέο ΠΔΠ, με τη μορφή που έχει στις 
αναθεωρημένες προτάσεις της Επιτροπής, 
της 27ης και της 28ης Μαΐου 2020, θα 
καταστήσει δυνατή την επίτευξη των 
στόχων του SEIP·

Or. en
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Τροπολογία 120
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030 μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 121
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διερωτάται κατά πόσον το SEIP, με 
τη σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 

4. διερωτάται πώς το SEIP, με τη 
σημερινή μορφή του, θα επιτρέψει την 
κινητοποίηση ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ έως το 2030, δεδομένων των 
αρνητικών οικονομικών προοπτικών μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
διαφάνεια στα ζητήματα χρηματοδότησης, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την αισιόδοξη 
πρόβλεψη για το αποτέλεσμα μόχλευσης ή 
την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την 
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παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

παρέκταση ορισμένων ποσών· διερωτάται, 
επίσης, με ποιον τρόπο το νέο ΠΔΠ, με τη 
μορφή που έχει στις αναθεωρημένες 
προτάσεις της Επιτροπής, της 27ης και της 
28ης Μαΐου 2020, θα καταστήσει δυνατή 
την επίτευξη των στόχων του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 122
Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι η Επιτροπή στην 
ανακοίνωση για το SEIP, της 14ης 
Ιανουαρίου, εκτίμησε τις επενδυτικές 
ανάγκες σε επίπεδο ΕΕ για να 
επιτευχθούν οι τρέχοντες στόχοι για το 
κλίμα έως το 2030 στα 260 δισ. 
EUR/έτος, με πρόσθετα ποσά που 
κυμαίνονται μεταξύ 100 και 150 δισ. 
EUR/έτος για προστασία του 
περιβάλλοντος και διαχείριση πόρων, και 
142 δισ. EUR/έτος για κοινωνικές 
επενδύσεις· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
την τρέχουσα φιλοδοξία τους όσον αφορά 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής· ζητεί από την Επιτροπή να 
θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει 
αποτελεσματική κινητοποίηση των 
απαιτούμενων χρηματοδοτικών μέσων 
για την επιτυχή υλοποίηση του SEIP, 
σύμφωνα με τους στόχους για την 
κλιματική αλλαγή που έχουν δηλωθεί σε 
επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 
έχει ήδη εκτιμήσει ότι το επενδυτικό 
χάσμα θα μπορούσε να ανέλθει έως και 
στα 529 δισ. EUR ανά έτος από το 2021 
(δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις), με 
βάση ένα σενάριο που περιλαμβάνει 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 47 % για το 20302α· υπογραμμίζει 
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ότι, τώρα που το Κοινοβούλιο ενέκρινε 
έναν πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης κατά 
55 %, το επενδυτικό χάσμα είναι ακόμα 
μεγαλύτερο· τονίζει ότι, στις 10 Ιουνίου 
2020, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή ζήτησε από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να αυξήσουν 
άμεσα τον ενωσιακό προϋπολογισμό για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής κατά 300 δισ. EUR/έτος10α·
__________________
2a 2016, έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής – εκτίμηση επιπτώσεων 
που συνοδεύει το έγγραφο «Πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για 
την ενεργειακή απόδοση».
10a https://www.eesc.europa.eu/en/news-
media/news/investment-plan-must-live-
green-deals-ambitions#related-content

Or. en

Τροπολογία 123
Paul Tang, Gilles Boyer, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen 
Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί να εκδοθούν 
μακροπρόθεσμα κοινά ομόλογα για να 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της 
ανάκαμψης και της δίκαιης και βιώσιμης 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 124
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί να εκδοθούν κοινά 
μακροπρόθεσμα ομόλογα της ΕΕ για την 
Πράσινη Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 125
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. τονίζει ότι σύμφωνα με το έργο 
PESETA II του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
του 2014, «αν επικρατούσε σήμερα το 
κλίμα του 2080 χωρίς δημόσια 
προσαρμογή, οι απώλειες για τα 
νοικοκυριά της ΕΕ θα ανέρχονταν σε 190 
δισ. EUR, ποσό σχεδόν ίσο με το 2% του 
ΑΕΠ της ΕΕ»11a· υπογραμμίζει, συνεπώς, 
ότι το κόστος της προσαρμογής είναι 
πολύ χαμηλότερο μακροπρόθεσμα από το 
κόστος της μη προσαρμογής· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε 
σημαντικό εμπορικό έλλειμμα στον τομέα 
της ενέργειας περίπου 250 δισ. EUR το 
201912a· η δραστική μείωση της 
ενεργειακής μας κατανάλωσης και η 
ανάπτυξη της πλήρως ανανεώσιμης 
ενέργειας που παράγεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείωνε αυτό το 
έλλειμμα·
__________________
11a 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur
-scientific-and-technical-research-
reports/climate-impacts-europe-jrc-
peseta-ii-project
12a 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/10159364/6-15012020-AP-
FR.pdf/e2e77fb3-0bdd-6895-9982-
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b7cbb73f4aeb
Or. en

Τροπολογία 126
Caroline Nagtegaal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
(μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της 
προσφοράς και της ζήτησης 
εναλλακτικών καυσίμων στις πλωτές 
μεταφορές και την αεροπορία, καθώς και 
στις επενδύσεις σε σύγχρονες 
πολυτροπικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένου του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, της καινοτομίας στις 
σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής 
ταχύτητας και ενός πράσινου συστήματος 
παροχής κινήτρων για τις επιχειρήσεις 
εκμετάλλευσης αεροσκαφών), και 
προσδοκά ότι η επικείμενη μεθοδολογία 
της Επιτροπής για την παρακολούθηση του 
κλίματος θα χρησιμοποιεί κατάλληλα τα 
κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα 
με την ταξινομία της ΕΕ· αναγνωρίζει 
ωστόσο ότι οι επενδύσεις σε μεταβατικές 
μορφές καυσίμων που δεν βλάπτουν 
σοβαρά το περιβάλλον και επιφέρουν 
σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου [όπως το (βιο-
)υγροποιημένο φυσικό αέριο] είναι 
επενδύσεις που συμβάλλουν στον στόχο 
της κλιματικά ουδέτερης κινητικότητας, 
εφόσον αυτές οι επενδύσεις είναι 
ευθυγραμμισμένες με τα κριτήρια που 
ορίζει ο κανονισμός για την ταξινομία της 
ΕΕ, εκτός εάν το κράτος μέλος 
αιτιολογήσει δεόντως στο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης την αναγκαιότητα να 
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στηρίξει μη ευθυγραμμισμένες 
δραστηριότητες και αποδείξει τη 
συμβατότητα αυτής της επένδυσης με 
την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 127
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα βασίζεται σε 
επιστημονικά στοιχεία και θα 
κατευθύνεται στις πολιτικές και τα 
προγράμματα με το υψηλότερο δυναμικό 
συμβολής στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, και προσδοκά ότι η 
επικείμενη μεθοδολογία της Επιτροπής για 
την παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης επιπτώσεων σε κάθε 
χώρα· επιμένει ότι υπό το πρίσμα του 
SEIP θα πρέπει να ξεκινήσουν εκτιμήσεις 
επιπτώσεων σε σχέση με άλλες 
νομοθετικές πράξεις, είτε αυτές είναι σε 
ισχύ είτε σε διαδικασία θέσπισης, 
ειδικότερα σχετικά με τη δέσμη μέτρων 
για την κινητικότητα Ι, ώστε να 
αξιολογηθεί η συμβατότητα της 
ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας με τους 
στόχους κλιματικής ουδετερότητας της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 128
Pierre Larrouturou, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
κανονισμό πλαίσιο που θα θεσπίζει μια 
νέα αυστηρή και ολοκληρωμένη 
μεθοδολογία για την παρακολούθηση του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας, η 
οποία θα χρησιμοποιεί κατάλληλα τα 
κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα 
με την ταξινομία της ΕΕ, θα προσδιορίζει 
και θα παρακολουθεί τις σχετικές 
δαπάνες, σε συνδυασμό με έναν 
ολοκληρωμένο μηχανισμό ελέγχου για τον 
εντοπισμό πιθανών επιβλαβών 
επιπτώσεων των δράσεων της ΕΕ στη 
βιοποικιλότητα και το κλίμα σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της ΕΕ με βάση την 
Συμφωνία του Παρισιού, και έναν οδικό 
χάρτη για την ταχεία σταδιακή 
κατάργηση των άμεσων και έμμεσων 
επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα και 
όλων των άλλων επιβλαβών επιδοτήσεων 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· στο 
πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι έχουν 
δαπανηθεί 112 δισ. EUR/έτος από 11 
χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
επιδοτηθούν ορυκτά καύσιμα μεταξύ 
2014 και 201613a·
__________________
13a 
http://www.caneurope.org/publications/bl
ogs/1471-report-phase-out-2020-
monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies

Or. en

Τροπολογία 129
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, 
όπως έχει δεσμευτεί, πριν από την έναρξη 
του επόμενου ΠΔΠ, έναν κανονισμό 
πλαίσιο για την παρακολούθηση των 
σχετικών δαπανών για περιβαλλοντικά 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, 
βασισμένο στην ταξινομία της ΕΕ· ζητεί 
αυτός ο κανονισμός πλαίσιο να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια 
μεθοδολογία παρακολούθησης, μαζί με τα 
αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής 
κατάργησης των άμεσων και έμμεσων 
επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων, 
κατά περίπτωση, και ενός μηχανισμού 
ελέγχου για τον εντοπισμό πιθανών 
επιβλαβών επιπτώσεων των δράσεων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 130
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
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παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει, κατόπιν διαβούλευσης με το 
Κοινοβούλιο και χρησιμοποιώντας 
παρόμοια κριτήρια, ένα πλαίσιο που θα 
θεσπίζει μια μεθοδολογία για τον 
καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας 
όσον αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται 
με το κλίμα, η οποία θα προσδιορίζει και 
θα παρακολουθεί τις δαπάνες για το 
κλίμα, σε συνδυασμό με έναν μηχανισμό 
ελέγχου για τον εντοπισμό επιβλαβών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την αρχή της 
«μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης» και τις 
δεσμεύσεις βάσει της Συμφωνίας του 
Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 131
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ· τονίζει ότι οι 
επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, 
συμπεριλαμβανομένου του αερίου, και οι 
επενδύσεις στην πυρηνική βιομηχανία δεν 
θα πρέπει να θεωρούνται βιώσιμες ή 
συμβατές με τα κριτήρια που έχουν 
θεσπιστεί από την ταξινομία της ΕΕ, 
διότι οδηγούν σε επιβλαβή αποτρεπτικά 
αποτελέσματα και βλάπτουν τους άλλους 
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περιβαλλοντικούς στόχους της 
ταξινομίας·

Or. en

Τροπολογία 132
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ή 
σε άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, και 
προσδοκά ότι η επικείμενη μεθοδολογία 
της Επιτροπής για την παρακολούθηση του 
κλίματος, η ανάλυση κύκλου ζωής και η 
μεθοδολογία λογιστικής απεικόνισης του 
φυσικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιούν 
κατάλληλα τους εναρμονισμένους δείκτες 
βιωσιμότητας και τα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με την ταξινομία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 133
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
προκειμένου να αναστρέψει την απώλεια 
βιοποικιλότητας και να επιταχύνει τη 
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παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

μετάβαση σε ένα βιώσιμο επισιτιστικό 
σύστημα σύμφωνα με τη στρατηγική 
«από το αγρόκτημα στο πιάτο», και 
προσδοκά ότι η επικείμενη μεθοδολογία 
της Επιτροπής για την παρακολούθηση του 
κλίματος θα χρησιμοποιεί κατάλληλα τα 
κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα 
με την ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 134
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 135
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
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καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 
στην κλιματική μετάβαση των 
ευρωπαϊκών εταιρειών, ιδιαίτερα των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ, και προσδοκά ότι η 
επικείμενη μεθοδολογία της Επιτροπής για 
την παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με τις 
υψηλότερες αποδόσεις επενδύσεων, 
χωρίς να παραγκωνίζονται οι ιδιωτικές 
επενδύσεις, και αναμένει τη συνέχεια της 
Επιτροπής στη δήλωση του επιτρόπου 
Valdis Dombrovskis, της 5ης Ιουνίου 
2020, σχετικά με την πιθανή σύγκρουση 
συμφερόντων στην ανάμειξη της 
BlackRock σε σχέση με τον κανονισμό για 
την ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 137
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
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υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
στην επίτευξη μια ανταγωνιστικότερης 
Ευρώπης και στη δημιουργία 
απασχόλησης, και προσδοκά ότι η 
επικείμενη μεθοδολογία της Επιτροπής για 
την παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 138
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
προσαρμοζόμενη στις διάφορες εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές ανάγκες· 
προσδοκά ότι η επικείμενη μεθοδολογία 
της Επιτροπής για την παρακολούθηση του 
κλίματος θα χρησιμοποιεί κατάλληλα τα 
κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα 
με την ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 139
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
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πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, και 
προσδοκά ότι η επικείμενη μεθοδολογία 
της Επιτροπής για την παρακολούθηση του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 140
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, και 
προσδοκά ότι η επικείμενη μεθοδολογία 
της Επιτροπής για την παρακολούθηση του 
κλίματος θα χρησιμοποιεί κατάλληλα τα 
κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα 
με την ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 141
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
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και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 142
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 
πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, θα 
κατευθύνεται στις πολιτικές και τα 
προγράμματα με το υψηλότερο δυναμικό 
συμβολής στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, και προσδοκά ότι η 
επικείμενη μεθοδολογία της Επιτροπής για 
την παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 143
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνεται στις 

5. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση από το SEIP, σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, θα 
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πολιτικές και τα προγράμματα με το 
υψηλότερο δυναμικό συμβολής στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
και προσδοκά ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

κατευθύνεται στις πολιτικές και τα 
προγράμματα με το υψηλότερο δυναμικό 
συμβολής στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, και προσδοκά ότι η 
επικείμενη μεθοδολογία της Επιτροπής για 
την παρακολούθηση του κλίματος θα 
χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 144
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
προώθησης της ανάληψης ευθύνης και 
της λογοδοσίας των επιμέρους κρατών 
μελών κατά τη μετάβασή τους σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, μέσω 
εθνικής συγχρηματοδότησης όταν 
λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 145
Paul Tang, Gilles Boyer, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Πέτρος Κόκκαλης, Manon 
Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, Csaba 
Molnár, Pedro Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να 
δημοσιοποιήσει την έκθεση όλων των 
κονδυλίων του ΠΔΠ και του Next 
Generation EU στους διάφορους στόχους 
και τις κατηγορίες της ταξινομίας της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 146
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να 
δημοσιοποιήσει την έκθεση όλων των 
κονδυλίων του ΠΔΠ και του Next 
Generation EU στους διάφορους στόχους 
και τις κατηγορίες της ταξινομίας της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 147
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος 
του SEIP θα πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της μετάβασης από τις μη 
βιώσιμες στις βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες· αναμένει την έκθεση 
που, σύμφωνα με τον κανονισμό για την 
ταξινομία, πρέπει να εκπονήσει η 
Επιτροπή έως το τέλος του 2021, η οποία 
θα περιγράφει τις απαιτούμενες 
λεπτομέρειες για την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας ώστε να 
καλύπτει τις «καφέ» δραστηριότητες· 
κρίνει ότι αυτή η επέκταση είναι 
καθοριστικής σημασίας για την 
υλοποίηση της προαναφερθείσας 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 148
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
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Larrouturou, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. τονίζει ότι η επιτυχία του 
επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη εξαρτάται από τη συνοχή των 
πολιτικών της ΕΕ, συνεπώς υπογραμμίζει 
την ανάγκη για εναρμονισμένους δείκτες 
βιωσιμότητας και για μια μεθοδολογία 
για μέτρηση των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης 
κύκλου ζωής και της λογιστικής 
απεικόνισης φυσικού κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 149
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. σημειώνει τα πορίσματα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η λογιστική 
σχετικά με το κλίμα στην τρέχουσα κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι ανακριβής 
και ότι η εκτίμηση της Επιτροπής για τη 
μελλοντική συνεισφορά της ΚΓΠ στους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους φαίνεται μη ρεαλιστική· καλεί 
την Επιτροπή να εγκρίνει επειγόντως μια 
μεθοδολογία παρακολούθησης του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας για την 
ΚΓΠ, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 
ήμισυ των σχετικών με το κλίμα δαπανών 
και ένα μεγαλύτερο μερίδιο των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα δαπανών στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι τα 
μέτρα της ΚΓΠ πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι είναι πραγματικά θετικά για το κλίμα, 
να υποστηρίζονται από επιστημονικά 
στοιχεία, προκειμένου να υπολογίζονται 
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αντιστοίχως και σύμφωνα με την έκθεση 
αξιολόγησης της Επιτροπής για τη 
βιοποικιλότητα, που επισημαίνει την 
έλλειψη δεδομένων παρακολούθησης ως 
εμπόδιο για τη δέουσα αξιολόγηση των 
επιπτώσεων αρκετών μέσων και μέτρων 
της ΚΓΠ, καθώς και του καθαρού 
αντικτύπου τους·

Or. en

Τροπολογία 150
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

6. επιμένει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους· καλεί την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει, το αργότερο 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, 
κατευθυντήριες γραμμές κλιματικής 
θωράκισης για όλους τους πόρους που θα 
συγκεντρωθούν στο πλαίσιο του μέσου 
ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
θα διοχετευτούν μέσω των 
προγραμμάτων της ΕΕ· τονίζει ότι η 
στήριξη της φερεγγυότητας και της 
ανάκαμψης θα πρέπει να αποκλείεται για 
δραστηριότητες που υπονομεύουν τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι βάσει του 
κανονισμού για την ταξινομία η Επιτροπή 
πρέπει να εκδώσει έως το τέλος του 2020 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία θα 
περιέχει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για 
δραστηριότητες που συμβάλλουν 
σημαντικά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν· υπενθυμίζει ότι, 
έως τον Δεκέμβριο του 2021, η Επιτροπή 
θα πρέπει να δημοσιεύσει έκθεση η οποία 
να περιγράφει τις διατάξεις που 
απαιτούνται για την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού για την 
ταξινομία, ώστε να συμπεριλάβει 
οικονομικές δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά τους περιβαλλοντικούς 
στόχους καθώς και ενισχυμένες 
κοινωνικές διασφαλίσεις·

Or. en

Τροπολογία 151
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να 
εξαρτώνται από τις αρχές της ταξινομίας 
της ΕΕ για να επιτρέπουν ταχείες 
επενδύσεις στα έργα μετάβασης· 
υπενθυμίζει ότι δεν θα πρέπει να 
εισάγονται αυστηροί κανόνες επενδύσεων 
χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τις 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες 
αρχές, βιομηχανίες και ΜΜΕ· πιστεύει 
ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να τηρεί 
την αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
οι πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
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περιβαλλοντικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 152
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Pedro 
Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
με ιδιαίτερη έμφαση στον μηχανισμό 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους· ζητεί να 
εφαρμοστεί η αρχή της μη πρόκλησης 
σοβαρής βλάβης με σαφείς και 
στοχευμένες εξαιρέσεις σε σχετικούς 
κανονισμούς χρηματοδότησης της ΕΕ, 
ειδικά για τα ορυκτά καύσιμα, και με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη για την κλιματική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική θωράκιση 
πριν από το τέλος του έτους, όπως έχει 
σχεδιαστεί για παράδειγμα στον 
κανονισμό InvestEU·

Or. en

Τροπολογία 153
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
στοχεύει στην επένδυση σε οικονομικές 
δραστηριότητες που συνάδουν με την 
ταξινομία της ΕΕ, με τουλάχιστον 50 % 
των κονδυλίων της ΕΕ να υποστηρίζουν 
δραστηριότητες συμμορφούμενες με την 
ταξινομία, και όλη η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να τηρεί την αρχή της μη 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης, ζητεί επίσης 
να εκδοθεί μαύρη λίστα αποκλειόμενων 
δραστηριοτήτων που δεν μπορούν να 
επωφελούνται της στήριξης του SEIP, 
όπως τα ορυκτά καύσιμα και η πυρηνική 
ενέργεια· ζητεί επομένως αυτές οι αρχές 
και οι σχετικές διατάξεις δημοσιοποίησης 
να προστεθούν στον οριζόντιο κανονισμό 
για το ΠΔΠ, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές και η 
χρηματοδότηση της ΕΕ, μεταξύ των 
οποίων ο προϋπολογισμός της ΕΕ, τα 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω 
του Next Generation EU («ΕΕ - Επόμενη 
Γενιά»), το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η 
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, συνάδουν 
με την επίτευξη των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 154
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
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μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους· πιστεύει ότι η 
πυρηνική ενέργεια διαδραματίζει έναν 
ρόλο στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας σε επίπεδο ΕΕ 
έως το 2050, ως η δεύτερη μεγαλύτερη 
πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα παγκοσμίως (μετά την 
υδροηλεκτρική ενέργεια)· θεωρεί ότι, 
χωρίς επενδύσεις στην τεχνολογία της 
πυρηνικής ενέργειας, η μετάβαση σε 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα είναι 
σημαντικά δυσκολότερη και πιο 
δαπανηρή·

Or. en

Τροπολογία 155
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους, σταματώντας 
όλες τις επιδοτήσεις και τις επενδύσεις σε 
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ορυκτά καύσιμα· ζητεί όλες οι ιδιωτικές 
και δημόσιες τράπεζες, καθώς και οι 
ασφαλιστικές εταιρείες να ακολουθήσουν 
τον ίδιο στόχο, προβαίνοντας σε διαφανή 
και σταδιακό τερματισμό των 
επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 156
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους· τονίζει ότι η 
ταξινομία της ΕΕ δεν θα είναι από μόνη 
της αρκετή για να εξασφαλίσει τη 
βιωσιμότητα της δημόσιας και ιδιωτικής 
χρηματοδότησης, αλλά πρέπει να 
συνοδεύεται από περισσότερες 
νομοθετικές, ρυθμιστικές και δικαστικές 
διατάξεις σχετικά με τον τερματισμό των 
μη βιώσιμων δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 157
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

6. πιστεύει ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση θα πρέπει να σέβεται το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
αν αυτό ποτέ αναβιώσει, και την αρχή της 
μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά την οικονομία, τη 
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και τη 
ρήτρα μη σύναψης δανείων που 
περιέχεται στο άρθρο 311 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 158
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους, που έχουν 
δυσμενή επίπτωση στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα ή που γίνονται αιτία 
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να καταστρέφονται θέσεις εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 159
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ και 
των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ, οι δημόσιες 
συμβάσεις, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 
Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ και οι δραστηριότητες της 
ΕΚΤ, δεν συμβάλλουν σε στόχους, έργα 
και δραστηριότητες που βλάπτουν σοβαρά 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 160
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πολιτικές και η χρηματοδότηση της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ, τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται μέσω του Next 

6. πιστεύει ότι η δημόσια και η 
ιδιωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
σέβονται την ταξινομία της ΕΕ και την 
αρχή του μη βλάπτειν, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές και η 
χρηματοδότηση της ΕΕ, μεταξύ των 
οποίων ο προϋπολογισμός της ΕΕ, τα 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω 
του Next Generation EU («ΕΕ - Επόμενη 
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Generation EU («ΕΕ - Επόμενη Γενιά»), το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η χρηματοδότηση 
από την ΕΤΕπ, δεν συμβάλλουν σε 
στόχους, έργα και δραστηριότητες που 
βλάπτουν σοβαρά κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους·

Γενιά»), το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η 
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, δεν 
συμβάλλουν σε στόχους, έργα και 
δραστηριότητες που βλάπτουν 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 161
Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι οι δημόσιοι 
προϋπολογισμοί και οι δημόσιες τράπεζες 
δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τα 
επενδυτικά χάσματα· υπενθυμίζει ότι 10 
μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες 
εξακολουθούν να επενδύουν πάνω από 
400 δισ. EUR ετησίως σε ορυκτά 
καύσιμα14α· επιμένει ότι ο ιδιωτικός 
τομέας πρέπει να παίξει τον ρόλο του στη 
μετάβαση προς την Πράσινη Συμφωνία· 
υπενθυμίζει ότι το 2010, για να 
καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, ο 
Μπαράκ Ομπάμα πέρασε τον νόμο περί 
φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών 
της αλλοδαπής (FATCA), ο οποίος 
έκλεισε την αγορά των ΗΠΑ στις 
τράπεζες που δεν παρείχαν πλήρη 
διαφάνεια στις φορολογικές αρχές των 
ΗΠΑ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν ώστε, κατά 
παρόμοιο τρόπο, προκειμένου να 
καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή, να 
θεσπιστεί ένας νόμος FATCA για το 
κλίμα, ο οποίος θα κλείσει την ευρωπαϊκή 
αγορά στις τράπεζες και τις ασφαλιστικές 
εταιρείες που αρνούνται να 
ανακατευθύνουν τις επενδύσεις τους σε 
τομείς συμβατούς με τους στόχους της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 
και της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030· 
τονίζει ότι αυτός ο «νόμος FATCHA για 
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το κλίμα» πρέπει να απαγορεύσει στα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν να επιδοτούν 
ορυκτά καύσιμα και πρέπει επίσης να 
υποχρεώσει όλες τις τράπεζες (δημόσιες 
και ιδιωτικές) και τις ασφαλιστικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
Ευρώπη να είναι διαφανείς σε σχέση με 
όλες τις δραστηριότητές τους και να 
σταματήσουν τις νέες επενδύσεις σε 
ορυκτά καύσιμα από την πρώτη ημέρα 
της εφαρμογής, υποχρεούμενες να 
εξυγιάνουν τον ισολογισμό τους σε κάθε 
επένδυση σχετική με ορυκτά καύσιμα 
εντός πενταετίας· υπογραμμίζει ότι, αν 
αυτοί οι όγκοι επενδύσεων κατευθύνονταν 
σε στόχους της Πράσινης Συμφωνίας 
αντί σε ορυκτά καύσιμα, ο εν λόγω νόμος 
θα μπορούσε να καλύψει ένα σημαντικό 
μέρος του ετήσιου επενδυτικού χάσματος 
των 660 δισ. EUR στην Πράσινη 
Συμφωνία·
__________________
14a https://www.ran.org/wp-
content/uploads/2020/03/Banking_on_Cli
mate_Change__2020_vF.pdf

Or. en

Τροπολογία 162
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι ένας από τους 
τρόπους για να επιτευχθεί η κλιματική 
ουδετερότητα είναι η ευρύτερη δυνατή 
ψηφιοποίηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 163
Clotilde Armand
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
αποφευχθούν συνέπειες που μπορούν να 
προκαλέσουν διαταραχές στις κοινωνικές 
συνθήκες και στις συνθήκες 
απασχόλησης στις περιοχές όπου 
πραγματοποιείται μετάβαση· επιμένει ότι 
οι δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται από το SEIP δεν 
πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και στη βάθυνση 
του οικονομικού και κοινωνικού 
χάσματος Ανατολής-Δύσης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 164
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα· ζητεί, έως τις 30 Ιουνίου 
2021, να καταρτίσουν τα κράτη μέλη 
εθνικές στρατηγικές για τη σταδιακή 
κατάργηση όλων των άμεσων και 
έμμεσων ενισχύσεων στα ορυκτά 
καύσιμα, καθώς και των επιβλαβών για 
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το περιβάλλον επιδοτήσεων, προκειμένου 
να βελτιωθεί η συνέπεια και η αξιοπιστία 
της ΕΕ στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και των φυσικών 
οικοσυστημάτων, και να προωθηθεί η 
μετάβαση σε συστήματα καθαρής 
ενέργειας και σε μια κλιματικά ουδέτερη 
και κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 165
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες που βασίζονται στα ορυκτά 
καύσιμα, για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη 
να βρεθούν τέτοιες εναλλακτικές λύσεις 
μέσω μεγάλων επενδύσεων στην 
τεχνολογική καινοτομία και την 
ενεργειακή απόδοση, με πλήρη σεβασμό 
προς το δικαίωμα των κρατών μελών να 
επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα και 
με στόχο να εφαρμοστεί ένα ενεργειακό 
σύστημα πλήρως βασιζόμενο σε 
ανανεώσιμες πηγές και ένα ενεργειακό 
δίκτυο συμβατό με τη Συμφωνία του 
Παρισιού έως το 2040·

Or. en

Τροπολογία 166
Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα· ζητεί επίσης οι διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στις συμβάσεις διεθνών 
εμπορικών συναλλαγών για να 
διασφαλίζουν την προστασία των 
επενδύσεων να μην ισχύουν για τις 
δραστηριότητες που βλάπτουν το 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία·

Or. fr

Τροπολογία 167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte, 
Valentino Grant, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί πλήρη σεβασμό προς το 
δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν 
το ενεργειακό τους μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 168
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα, ούτως ώστε να μην μένουν 
πίσω ορισμένες χώρες στην πλήρως 
ολοκληρωμένη μετάβαση που σχετίζεται 
με την απολύτως αναγκαία Πράσινη 
Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 169
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με εξασφάλιση της κατεύθυνσης της 
χρηματοδότησης της ΕΕ στον εφοδιασμό 
μηδενικών εκπομπών και με πλήρη 
σεβασμό προς το δικαίωμα των κρατών 
μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους 
μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 170
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να αρχίσουν άμεσα να 
καταργούνται σταδιακά οι δημόσιες και οι 
ιδιωτικές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, σε ιδιαίτερα ρυπογόνες και 
επιβλαβείς βιομηχανίες, όπως των 
ορυκτών καυσίμων, για τις οποίες 
υπάρχουν οικονομικά εφικτές 
εναλλακτικές λύσεις, με πλήρη σεβασμό 
προς το δικαίωμα των κρατών μελών να 
επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 171
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το νόμιμο 
δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν 
το ενεργειακό τους μείγμα ανάλογα με την 
ειδική κατάσταση και τις ανάγκες τους·

Or. en

Τροπολογία 172
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy 
Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
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δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες βιομηχανίες για τις 
οποίες υπάρχουν οικονομικά εφικτές 
εναλλακτικές λύσεις, με πλήρη σεβασμό 
προς το δικαίωμα των κρατών μελών να 
επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα και 
προς τη σημασία της εξασφάλισης 
αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού με 
χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 173
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες και σε όλα τα ορυκτά 
καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του 
φυσικού αερίου και των πυρηνικών, για 
τις οποίες υπάρχουν οικονομικά εφικτές 
εναλλακτικές λύσεις, με πλήρη σεβασμό 
προς το δικαίωμα των κρατών μελών να 
επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 174
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
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τους μείγμα· τους μείγμα και με εξασφάλιση υψηλού 
βαθμού αυτονομίας στον ενεργειακό 
εφοδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 175
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 176
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Evelyn Regner, Csaba Molnár, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με χρήση των κριτηρίων ταξινομίας της 
ΕΕ και με πλήρη σεβασμό προς το 
δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν 
το ενεργειακό τους μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 177
Martin Hojsík, Fabienne Keller
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις που 
δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια που 
θεσπίζει ο κανονισμός της ΕΕ για την 
ταξινομία, για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 178
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Eva Maydell, 
Christian Doleschal, Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 179
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά με 
ταχείς ρυθμούς οι δημόσιες και οι 
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ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

ιδιωτικές επενδύσεις σε ιδιαίτερα 
ρυπογόνες και επιβλαβείς βιομηχανίες, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
ορυκτών καυσίμων, με πλήρη σεβασμό 
προς το δικαίωμα των κρατών μελών να 
επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
σύμφωνα με τις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 180
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να αρχίσουν άμεσα να 
καταργούνται σταδιακά οι άμεσες και 
έμμεσες δημόσιες επιδοτήσεις και 
επενδύσεις σε ιδιαίτερα ρυπογόνες και 
επιβλαβείς βιομηχανίες, με πλήρη σεβασμό 
προς το δικαίωμα των κρατών μελών να 
επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 181
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά οι 
δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ιδιαίτερα ρυπογόνες και επιβλαβείς 
βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν 
οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, 
με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα·

7. ζητεί να καταργηθούν σταδιακά 
όλες οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες και οι 
ιδιωτικές επενδύσεις σε ιδιαίτερα 
ρυπογόνες και επιβλαβείς οικονομικές 
δραστηριότητες που βασίζονται στα 
ορυκτά καύσιμα, με σεβασμό προς το 
δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν 
το ενεργειακό τους μείγμα·

Or. en
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Τροπολογία 182
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η τρέχουσα ευρωπαϊκή 
εμπορική πολιτική και ο 
πολλαπλασιασμός των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών αποτελούν 
σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· τονίζει ότι το SEIP πρέπει 
να συμβαδίζει με μια στρατηγική για τη 
μετεγκατάσταση της παραγωγής εντός 
των ευρωπαϊκών συνόρων, ώστε να 
διασφαλιστεί η επιτυχία της Πράσινης 
Συμφωνίας και να εκπληρωθούν οι στόχοι 
μας βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
σταματήσει τις εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών και να προτείνει 
μια στρατηγική στο πλαίσιο της 
Πράσινης Συμφωνίας με σκοπό τη 
στήριξη των προσπαθειών των κρατών 
μελών και των εταιρειών να 
μετεγκαταστήσουν την παραγωγή τους· 
πιστεύει ότι το SEIP πρέπει να παίξει 
βασικό ρόλο στην αξιοποίηση 
επενδύσεων για τη μετεγκατάσταση της 
παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 183
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή όλες 
οι δυνατές στρατηγικές ώστε η επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας να μην έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην 
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ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
αγορών παγκοσμίως, ειδικά για τους 
στρατηγικούς τομείς· θεωρεί στρατηγικής 
σημασίας στην εμπορική πολιτική να 
επιλέγονται μόνο τρίτες χώρες εταίροι με 
κλιματικές προτεραιότητες συμβατές με 
αυτές της ΕΕ· θεωρεί απαραίτητο να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος της ενεργειακής 
εξάρτησης από χώρες εκτός ΕΕ εξαιτίας 
της περιβαλλοντικής μετάβασης στην 
κλιματική ουδετερότητα·

Or. en

Τροπολογία 184
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης 
επανεξέτασης της οδηγίας για την 
υποβολή μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών (NFRD) με σκοπό να 
εξασφαλιστεί βιώσιμη υποβολή 
αναφορών υψηλού επιπέδου από τους 
συμμετέχοντες του ιδιωτικού τομέα· είναι 
της άποψης ότι η εφαρμογή της 
αναθεωρημένης NFRD πρέπει να συνάδει 
με τον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων 
αειφορίας στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που 
εφαρμόζεται στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 185
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να 



PE652.496v02-00 102/331 AM\1209233EL.docx

EL

καταρτίσουν έως τις 30 Ιουνίου 2021 
εθνικές στρατηγικές για τη σταδιακή 
κατάργηση της στήριξης στα ορυκτά 
καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των 
έμμεσων επιδοτήσεων, του μηχανισμού 
δυναμικότητας και της αποσύζευξης για 
την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας από επιδοτήσεις των ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 186
Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η 
χρηματοδότηση οποιωνδήποτε νέων 
προτάσεων που απορρέουν από την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα 
πρέπει να υπολογίζεται επιπλέον των 
προηγούμενων προτάσεων της Επιτροπής 
για το επόμενο ΠΔΠ· θεωρεί ότι 
οποιεσδήποτε τυχόν περικοπές θα 
επηρεάσουν τελικά και τη 
χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου 
για μια βιώσιμη Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις πολιτικές τους 
δεσμεύσεις και να εξοπλίσουν την Ένωση 
με ένα ανθεκτικό στον χρόνο ΠΔΠ ικανό 
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 
πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 187
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές, 
ιδίως στην πολιτική συνοχής και στη 
γεωργική πολιτική· υπογραμμίζει ότι οι 
επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
τεχνογνωσίας της ΕΕ, ιδιαίτερα ως προς 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και να 
υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων 
κλιματικής ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 188
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές· 
χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Next Generation 
EU», ως έκτακτο μέσο για τη στήριξη 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων 
ευθυγραμμισμένων με τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης και για την ενίσχυση 
των προγραμμάτων της ΕΕ που 
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συμβάλλουν στη βιώσιμη και ανθεκτική 
ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 189
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να 
έχουν αρνητική επίδραση σε άλλες 
πολιτικές·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 190
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η βιωσιμότητα 
δεν αποτελεί αυτοτελή πολιτική, αλλά 
είναι εκ φύσεως διατομεακή·

Or. en

Τροπολογία 191
Alfred Sant
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες μακροχρόνιες 
πολιτικές της ΕΕ, ειδικότερα στην 
πολιτική συνοχής και στη γεωργική 
πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 192
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να υπόκεινται σε 
εκτίμηση και έλεγχο βιωσιμότητας, και 
να χρηματοδοτούνται από πρόσθετες 
πιστώσεις και όχι να έχουν αρνητική 
επίδραση σε άλλες πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 193
Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
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υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να 
έχουν αρνητική επίδραση σε άλλες 
πολιτικές·

υλοποίηση του SEIP· θεωρεί ότι 
τουλάχιστον ένα μέρος των νέων 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται από την ανακατανομή 
των πιστώσεων για πολιτικές που δεν 
αποτελούν προτεραιότητα προς πολιτικές 
χωρίς οικολογικό αντίκτυπο ή με 
ουδέτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 194
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να 
έχουν αρνητική επίδραση σε άλλες 
πολιτικές·

8. τονίζει τον σημαντικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP, παράλληλα με την 
ενεργοποίηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων· επαναλαμβάνει την ανάγκη 
να εστιάσει το υπάρχον πλαίσιο στους 
νέους στόχους πολιτικής, όπως οι 
επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία 
και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από ίδιους πόρους, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 311 της ΣΛΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 196
Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα και 
όχι να έχουν αρνητική επίδραση σε άλλες 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 197
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από πρόσθετες πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υλοποίηση του SEIP· επαναλαμβάνει την 
πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες 
θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται 
από σχετικές πιστώσεις και όχι να έχουν 
αρνητική επίδραση σε άλλες πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 198
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοδότηση ύψους 1 τρισ. EUR έως 
το 2030 που προβλέπει το SEIP πρέπει να 
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συνοδεύεται από ιδιωτικές επενδύσεις για 
να εκπληρωθούν οι στόχοι της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, για 
τους οποίους οι δημόσιες και οι ιδιωτικές 
επενδύσεις μαζί πρέπει να ανέρχονται σε 
500 δισ. EUR/έτος· είναι της άποψης ότι 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις 
ιδιωτικές επενδύσεις, που πρέπει να 
υπερβαίνουν τις δημόσιες επενδύσεις για 
να μειωθεί η επιβάρυνση στους 
φορολογουμένους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 199
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. πιστεύει ότι η ιδιωτική 
χρηματοδότηση πρέπει να διευκολυνθεί 
στον μέγιστο βαθμό, και ότι η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα των 
επενδύσεων πρέπει να διασφαλιστεί για 
τις επιχειρήσεις· είναι της άποψης ότι δεν 
μπορεί να εισαχθεί κανένα κανονιστικό 
πλαίσιο που να περιορίζει αυτές τις 
επενδύσεις χωρίς προηγούμενη 
αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων 
και χωρίς προκαταρκτική προσαρμογή 
των επενδυτικών σχεδίων των 
επιχειρήσεων· επιμένει, συνεπώς, ότι η 
επιβολή τεχνητών τεχνικών ορίων, όπως 
οι κανόνες ταξινομίας, χωρίς 
προηγούμενη επιστημονική και 
οικονομική αξιολόγηση επιτόπου, θα 
αποτελούσε εμπόδιο για τα έργα που είναι 
ικανά να φέρουν εξέλιξη και ανάπτυξη 
στις περιφέρειες και να συμβάλουν στους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 200
Πέτρος Κόκκαλης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του 
ΠΔΠ 2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
περιβάλλον και το κλίμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ τουλάχιστον 40 % 
κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027 και 
50 % το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο έως το 2027· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η φιλοδοξία των 
δαπανών για το κλίμα και το περιβάλλον 
στο πλαίσιο της αναθεωρημένης 
πρότασης για το ΠΔΠ δεν αυξάνεται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη ενίσχυση 
των στόχων κλιματικής, ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης 
που είναι αυτή τη στιγμή υπό έγκριση ή 
υπό κατάρτιση· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνία δεν λαμβάνονται 
επαρκώς υπόψη στην αναθεωρημένη 
πρόταση· σημειώνει ότι οι απαραίτητες 
επενδύσεις προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί στα 
αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ της 
Επιτροπής για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 201
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás 
Fernández, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
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της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει κατά πολύ τα 
ελάχιστα επίπεδα στοχευόμενων μεριδίων 
δαπανών της τάξης του 25 % κατά τη 
διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027 και 30 % το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως 
το 2027· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθεί τον στόχο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
για διάθεση του 50 % σε δαπάνες για το 
κλίμα και το περιβάλλον, ώστε να 
συμφωνεί με τους φιλόδοξους στόχους 
που καθορίζει ο νόμος για το κλίμα· 
υπογραμμίζει ότι όλα τα κονδύλια του 
ΠΔΠ και του Next Generation EU θα 
πρέπει να συνάδουν με τα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και με τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, όπου 
αυτά έχουν καταρτιστεί·

Or. en

Τροπολογία 202
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027· 
καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
προσαρμόζει το επίπεδο της 
ενσωμάτωσης των δαπανών για το κλίμα, 
ώστε να αντικατοπτρίζει τους 
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αυξανόμενους στόχους μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 203
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027· ενώ 
όλες οι δαπάνες της ΕΕ θα πρέπει να 
συμφωνούν με την ταξινομία της ΕΕ και 
την αρχή της μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης·

Or. en

Τροπολογία 204
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
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στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027· 
ζητεί τουλάχιστον 30 % δαπάνες σχετικές 
με το κλίμα στο σχέδιο ανάκαμψης Next 
Generation EU, συμπεριλαμβανομένου 
του ταμείου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 205
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027, με 
την προϋπόθεση ότι αυτοί οι στόχοι 
συνάδουν με τη νέα κατάσταση 
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που 
προέκυψε λόγω της Covid-19·

Or. es

Τροπολογία 206
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
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την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027· 
προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει το 
πλαίσιο εντοπισμού και παρακολούθησης 
των σχετικών με το κλίμα δαπανών στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 207
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν το αργότερο έως το 2027·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το αργότερο έως το 
2021, τα οποία θα επιτευχθούν 
ευκολότερα ή και θα ξεπεραστούν ακόμα, 
αν ένας προϋπολογισμός για το κλίμα 
τουλάχιστον 100 δισ. EUR ετησίως 
τροφοδοτείται από νέους ίδιους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 208
Mick Wallace, Clare Daly
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού και για την 
ισότιμη συμβολή στον στόχο του 
περιορισμού της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5°C, η 
συμβολή της ΕΕ στους στόχους για το 
κλίμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα 
φιλόδοξο μερίδιο δαπανών που σχετίζονται 
με το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
το οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα 
επίπεδα στοχευόμενων μεριδίων δαπανών 
της τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του 
ΠΔΠ 2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

Or. en

Τροπολογία 209
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού, η 
συμβολή της ΕΕ στους στόχους για το 
κλίμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα 
φιλόδοξο μερίδιο δαπανών που σχετίζονται 
με το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
το οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα 
επίπεδα στοχευόμενων μεριδίων δαπανών 
της τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του 
ΠΔΠ 2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
συμβολή της ΕΕ στους στόχους για το 
κλίμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από υγιή 
οικονομικά και ένα ελάχιστο μερίδιο 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο, κατά 
προτίμηση, δεν θα υπερβαίνει τα ελάχιστα 
επίπεδα στοχευόμενων μεριδίων δαπανών 
της τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του 
ΠΔΠ 2021-2027, δεδομένης της σοβαρής 
οικονομικής ύφεσης που έχει προκληθεί 
από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της 
COVID-19 και από τη συνεχιζόμενη 
οικονομική κρίση, η οποία ωθεί σε μια 
πιο μετριοπαθή και ρεαλιστική 
προσέγγιση από μέρους της ΕΕ·

Or. en



AM\1209233EL.docx 115/331 PE652.496v02-00

EL

Τροπολογία 210
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού και των 
φιλοδοξιών της Πράσινης Συμφωνίας για 
το κλίμα και το περιβάλλον, η συμβολή 
της ΕΕ σε αυτούς τους στόχους θα πρέπει 
να βασίζεται σε ισχυρή θωράκιση και να 
υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο μερίδιο 
δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 40 % για το κλίμα και 10 % για 
τη βιοποικιλότητα κατά τη διάρκεια του 
ΠΔΠ 2021-2027·

Or. en

Τροπολογία 211
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 
2021-2027 και 40 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

Or. en
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Τροπολογία 212
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του 
ΠΔΠ 2021-2027 και 30 % το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
έως το 2027·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα και τη βιοποικιλότητα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, στοχεύει, 
συνεπώς, στην επίτευξη ενσωμάτωσης 
των δαπανών για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα σε επίπεδο 30% και 10 % 
αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 213
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα επίπεδα 
στοχευόμενων μεριδίων δαπανών της 
τάξης του 25 % κατά τη διάρκεια του 
ΠΔΠ 2021-2027 και 30 % το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει 
της Συμφωνίας του Παρισιού, η συμβολή 
της ΕΕ στους στόχους για το κλίμα θα 
πρέπει να υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
μερίδιο δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 
οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα 
δαπάνες για τη βιοποικιλότητα κατά 
ποσοστό 10 % και επιπλέον δαπάνες για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος κατά ποσοστό 30 % για το 
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έως το 2027· 2021·

Or. en

Τροπολογία 214
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι η προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή·δεν έχει ακόμη 
αξιολογηθεί και ενσωματωθεί στα ποσά 
του ΠΔΠ για το κλίμα1α· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει χωρίς 
καθυστέρηση τα ποσά των δαπανών για 
το κλίμα, ούτως ώστε αυτά να 
ανταποκρίνονται στις επιπλέον 
επενδυτικές ανάγκες για προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι 
αυτό είναι σημαντικό δεδομένης της 
ευαισθησίας της ΕΕ στις μελλοντικές 
κλιματικές διαταραχές και τις φυσικές 
καταστροφές που προκαλούνται από 
αυτές· 
__________________
1α https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1590742540196&u
ri=SWD%3A2020%3A98%3AFIN

Or. en

Τροπολογία 215
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι ο στόχος 
δαπανών για το κλίμα θα πρέπει να ισχύει 
για όλα τα κονδύλια που σχετίζονται με το 
ΠΔΠ, μεταξύ άλλων το Μηχανισμό 



PE652.496v02-00 118/331 AM\1209233EL.docx

EL

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το 
REACT EU, και ότι όλα τα κονδύλια του 
ΠΔΠ και του Next Generation EU θα 
πρέπει να συνάδουν με τα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) και 
τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης 
όπου αυτά υλοποιούνται·

Or. en

Τροπολογία 216
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να 
γνωστοποιήσει ποιο τμήμα των δαπανών 
της Ένωσης ή των επενδύσεων από τα 
κονδύλια του ΠΔΠ και του μέσου Next 
Generation EU συνάδει με τις κατηγορίες 
ταξινόμησης που καθορίζονται στον 
κανονισμό για την ταξινόμηση·

Or. en

Τροπολογία 217
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει την ανάγκη ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων μεταξύ των δαπανών 
του ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 218
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. επισημαίνει ότι βάσει της 
αναθεωρημένης πρότασης για το επόμενο 
ΠΔΠ και το Μέσο Ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάφορα 
προγράμματα της Ένωσης είναι 
εμπροσθοβαρή· προειδοποιεί ότι αυτό 
ενδέχεται να δημιουργήσει κενό πράσινων 
επενδύσεων προς το τέλος της περιόδου 
του επόμενου ΠΔΠ και, συνεπώς, να 
επηρεάσει αρνητικά το επενδυτικό σχέδιο 
για μια βιώσιμη Ευρώπη (SEIP)· ζητεί 
συνεχείς ταμειακές ροές και πράσινες 
επενδύσεις σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου του επόμενου ΠΔΠ και στα έτη 
μέχρι το ορόσημο του 2030· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον ένα 
κενό πράσινων επενδύσεων στο τέλος της 
δεκαετίας θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τις προσπάθειες της Ένωσης για 
την επίτευξη των κλιματικών, 
ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων 
για το 2030 και να προτείνει διορθωτικές 
προσαρμογές στην κατανομή των ποσών·

Or. en

Τροπολογία 219
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. προτείνει, ότι μέχρι τα τέλη του 
2024, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
έκθεση για να αξιολογήσει την εφαρμογή 
της αρχής του «μη βλάπτειν» στο πλαίσιο 
του Next Generation EU·

Or. en

Τροπολογία 220
Πέτρος Κόκκαλης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9δ. ζητεί ένα συνολικό πλαίσιο 
παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων 
και αξιολόγησης των δαπανών που 
σχετίζονται με το κλίμα και το 
περιβάλλον στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ προκειμένου να 
αναγνωρίζονται και να καλύπτονται 
δυνητικά κενά πράσινης χρηματοδότησης 
και να διασφαλίζεται ότι η ΕΕ ακολουθεί 
σωστή πορεία για να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της· θεωρεί, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι απαιτείται μια εναρμονισμένη 
μεθοδολογία για τη διαφανή υποβολή 
στοιχείων όσον αφορά τις δαπάνες για το 
κλίμα και για το περιβάλλον στο πλαίσιο 
του νέου ΠΔΠ και του Next Generation 
EU· ζητεί βελτιώσεις σε όλα τα στάδια 
του δημοσιονομικού κύκλου της ΕΕ για 
τον προσδιορισμό της προόδου που 
σημειώνεται όσον αφορά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 221
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9ε. καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο να ελέγχει την υλοποίηση της 
αρχής του «μη βλάπτειν» στο πλαίσιο του 
Next Generation EU·

Or. en

Τροπολογία 222
Pierre Larrouturou, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να ενισχυθεί 
το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), 
μεταξύ άλλων με πρόσθετα κονδύλια από 
το Next Generation EU, αλλά 
υπογραμμίζει ότι θα χρειαστούν 
πρόσθετα κονδύλια για να διασφαλιστεί 
ότι αυτό καλύπτει όλους τους 
εργαζόμενους που θα επηρεαστούν, 
άμεσα ή έμμεσα, από τη μετάβαση, οι 
οποίοι ανέρχονται σχεδόν σε 
11 εκατομμύρια εργαζόμενους· επιμένει 
ότι το ποσό θα πρέπει να φτάσει 
τουλάχιστον τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ 
ανά έτος βραχυπρόθεσμα (Next 
Generation EU) αλλά και 
μακροπρόθεσμα (ΠΔΠ)· επικροτεί, 
επίσης, τους δύο πρόσθετους πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και έναν μηχανισμό 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες και στους 
πολίτες της ΕΕ· σημειώνει ότι θα πρέπει 
να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον 
αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για 
χρηματοδότηση, με τη διασφάλιση της 
επίτευξης του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας από τον δικαιούχο των 
κονδυλίων εντός καθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τους 
στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, 
καθώς και της συμμόρφωσης με άλλους 
στόχους τους κεκτημένου για την 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 223
Sirpa Pietikäinen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στη διευκόλυνση της 
μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην κυκλική οικονομία σε όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ· τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από το ΤΔΜ 
αξιολογούνται εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων με τη χρήση μεθοδολογιών 
παρακολούθησης του κλίματος, 
λογιστικής απεικόνισης του φυσικού 
κεφαλαίου και ανάλυσης κύκλου ζωής, 
ώστε να υπολογίζεται ο αντίκτυπός τους 
στη βιωσιμότητα με βάση 
εναρμονισμένους δείκτες και ανάλυση 
κύκλου ζωής (ΑΚΖ)· τίθεται σε εφαρμογή 
μια μέθοδος «ελέγχου βιωσιμότητας», 
σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο για μια 
βιώσιμη Ευρώπη, βάσει της οποίας οι 
φορείς υλοποίησης έργων που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος θα 
υποχρεούνται να αξιολογούν τον 
περιβαλλοντικό, κλιματικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο των εν λόγω έργων·

Or. en

Τροπολογία 224
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
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(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι η μετάβαση αποτελεί 
κοινωνιακό ζήτημα που απαιτεί τη 
συμμετοχή όλων των φορέων και των 
ενδιαφερόμενων μερών και ότι τα ταμεία 
αποζημιώσεων δεν εγγυώνται από μόνα 
τους την ομαλή μετάβαση· ζητεί, 
επομένως, μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
της ΕΕ για την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό των εν λόγω περιφερειών 
παράλληλα με τη μετατροπή των 
βιομηχανικών μονάδων, τη δημιουργία 
ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας 
και την ανανέωση και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 225
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ· 
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στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει ότι η απόλυτα επιτακτική ανάγκη 
για δίκαιη μετάβαση θα πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλα τα εργαλεία 
χρηματοδότησης που στηρίζουν την 
Πράσινη Συμφωνία και όχι μόνο στο 
ΤΔΜ· πιστεύει ότι κάθε επένδυση στο 
πλαίσιο του SEIP θα πρέπει να συμβάλει 
στη μείωση των ανισοτήτων και στην 
προστασία των φτωχότερων και των 
περισσότερο ευάλωτων στην κλιματική 
αλλαγή, ιδίως για την προστασία του 
εισοδήματος μέσω της χρηματοδότησης 
προγραμμάτων κατάρτισης για 
εργαζόμενους σε μη βιώσιμους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 226
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ· για 
λόγους αποδοτικότητας, η χρήση του 
ΤΔΜ και, γενικότερα, των επενδύσεων 
στην κοινωνική και οικολογική μετάβαση 
δεν θα πρέπει να υπόκειται σε τυχόν 
μακροοικονομικούς όρους πέρα από την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και της οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης·

Or. en
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Τροπολογία 227
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ· 
τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
προκειμένου να υποστηριχθούν οι 
γεωργοί και οι αγροτικές περιοχές για να 
επιτύχουν την πράσινη μετάβαση, να 
διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των 
φυσικών πόρων και να διατηρηθεί η 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 228
Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
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δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ· 
θεωρεί ότι, για να σημειωθούν επιτυχίες 
σε αυτούς τους πυλώνες, είναι αναγκαίο 
να διασφαλιστεί επαρκής τεχνική βοήθεια 
για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση αξιοποιείται με 
αποδοτικό τρόπο και φθάνει σε όσους 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 229
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι η στήριξη δεν θα πρέπει 
να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και θα 
πρέπει να διατίθεται μόνο για τις 
εταιρείες που είναι μακροπρόθεσμα 
βιώσιμες·

Or. en

Τροπολογία 230
José Manuel Fernandes
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ· 
τονίζει ότι οι νέες προτάσεις δεν θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην 
αποδυνάμωση της πολιτικής συνοχής 
μέσω υποχρεωτικών μεταφορών από τα 
εθνικά κονδύλια των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 231
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που 
έχει η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα για τις πιο ευάλωτες 
περιφέρειες και τους πολίτες που 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις ενεργειακής 
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βιωσιμότητας, ενεργειακής ασφάλειας 
και οικονομικής προσιτότητας της 
ενέργειας στην ΕΕ 

Or. en

Τροπολογία 232
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι το ταμείο αυτό θα πρέπει 
να κατευθύνεται μόνον προς βιώσιμες 
επενδύσεις σύμφωνα με την ενωσιακή 
ταξινόμηση·

Or. en

Τροπολογία 233
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
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ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, και 
τονίζει ότι προκειμένου να σημειωθεί 
επιτυχία με το ΤΔΜ και την πράσινη 
μετάβαση και να επιδράσουν αυτά στη 
γεωργία και στις αγροτικές περιοχές, η 
πρόταση πρέπει να υλοποιηθεί με δίκαιο 
και επιστημονικά ενδεδειγμένο τρόπο, 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων μερών·

Or. en

Τροπολογία 234
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα δημιουργήσουν νέες οικονομικές 
ευκαιρίες στη μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα για τις περιφέρειες της ΕΕ 
που εξαρτώνται από τον άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 235
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

10. απορρίπτει την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
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(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

(ΤΔΜ), διότι το χρήμα δεν πηγάζει εκ του 
μηδενός και δεν μπορεί να τυπωθεί χωρίς 
συνέπειες, μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα διοχετεύσουν ακόμη περισσότερες 
φθηνές πιστώσεις στην οικονομία μας η 
οποία είναι ήδη εθισμένη στις πιστώσεις, 
χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα 
στην πραγματική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 236
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
που έχει η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα στις πιο ευάλωτες 
περιφέρειες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 237
Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις περιφέρειες που πλήττονται 
περισσότερο και τις περιφέρειες έντασης 
άνθρακα στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 238
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες με υψηλές εκπομπές CO2 
στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 239
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχει η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της ΕΕ·

10. επικροτεί την πρόταση να 
ενισχυθούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), μεταξύ άλλων με πρόσθετα 
κονδύλια από το Next Generation EU, και 
οι δύο πρόσθετοι πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή 
ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και ένας μηχανισμός 
δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
που έχει η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα στις πιο ευάλωτες 
περιφέρειες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 240
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι ο στόχος του 
ΤΔΜ θα πρέπει να είναι η παροχή 
στήριξης στους πολίτες, τις οικονομικές 
δραστηριότητες και τις περιοχές που 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις ενεργειακής 
βιωσιμότητας, ενεργειακής ασφάλειας 
και οικονομικής προσιτότητας της 
ενέργειας κατά τη διαδικασία μετάβασης 
σε μια δίκαιη, βιώσιμη, κλιματικά 
ουδέτερη, ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή και αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων οικονομία της Ένωσης έως το 
2050· τονίζει ότι για να ελαχιστοποιηθούν 
οι αρνητικές κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της μετάβασης, πρέπει να 
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διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις και οι 
δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο 
παρελθόν από τα κράτη μέλη για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη και αναγνωρίζονται ως τμήμα της 
πορείας προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία· κατά συνέπεια, το ΤΔΜ θα 
πρέπει επίσης να παρέχει προσαρμοσμένη 
στήριξη σε περιφέρειες οι οποίες 
βρίσκονται σε πιο προηγμένη φάση 
μετάβασης, εξασφαλίζοντας οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας για τους 
πολίτες και τις οικονομικές 
δραστηριότητες, και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο να προετοιμάζει το έδαφος για μια 
κοινωνικά θεμιτή και ισότιμη πράσινη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 241
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. λαμβάνει υπό σημείωση την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 
επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» 
[COM(2020) 021], αλλά τονίζει ότι τα 
στοιχεία που προτείνονται σε αυτό, 
συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης, εξαρτώνται εξ 
ολοκλήρου από μια φιλόδοξη συμφωνία 
για το ΠΔΠ· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία 
του για το γεγονός ότι η προκαταβολική 
χρήση κονδυλίων του προϋπολογισμού 
της ΕΕ για την κάλυψη νέων απαιτήσεων 
δαπανών που απορρέουν από την 
πανδημία COVID-19 ενδέχεται να 
οδηγήσει σε ανεπάρκεια των κονδυλίων 
στα επόμενα έτη προγραμματισμού, 
γεγονός που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο 
στην ικανότητα του γεωργικού τομέα να 
επιτύχει τους στόχους και την φιλοδοξία 
της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο 
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πιάτο» και της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και να στερήσει 
από τους γεωργούς της ΕΕ 
χρηματοδότηση κατά τα τελευταία έτη 
του ΠΔΠ, πράγμα που θα είναι ιδιαίτερα 
επιζήμιο εάν αναμένεται να 
συμμορφωθούν με νέες υποχρεώσεις στο 
πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 242
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι η κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση δεν θα είναι εφικτή χωρίς 
σημαντική συμμετοχή των 
μητροπολιτικών περιοχών, και, συνεπώς, 
θεωρεί ότι οι πόροι από τον δεύτερο και 
τον τρίτο πυλώνα του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να είναι 
εύκολα διαθέσιμοι για τις πόλεις, 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένας 
χρηματοδοτικός μηχανισμός μεγάλης 
κλίμακας, ο οποίος θα συμβάλει στις 
προσπάθειες για το κλίμα σε επίπεδο 
πόλεων και στις κοινωνικές προσπάθειες· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός αυτός 
ενδέχεται να περιλαμβάνει άμεσα 
προσβάσιμα κονδύλια για, μεταξύ άλλων, 
πολιτικές στέγασης, ανακαίνιση κτιρίων, 
προγράμματα μετασκευής και 
απομόνωσης, έργα δημόσιων μεταφορών, 
βελτίωση των πράσινων υποδομών των 
πόλεων, καθιέρωση μέσων κυκλικής 
οικονομίας ή έργα βιώσιμης διαχείρισης 
των υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 243
Marek Belka
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι ο στόχος του 
ΤΔΜ θα πρέπει να είναι η παροχή 
στήριξης στους πολίτες, τις οικονομικές 
δραστηριότητες και τις περιοχές που 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις ενεργειακής 
βιωσιμότητας, ενεργειακής ασφάλειας 
και οικονομικής προσιτότητας της 
ενέργειας κατά τη διαδικασία μετάβασης 
σε μια δίκαιη, βιώσιμη, κλιματικά 
ουδέτερη, ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή και αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων οικονομία της Ένωσης έως το 
2050· τονίζει ότι για να ελαχιστοποιηθούν 
οι αρνητικές κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της απολύτως αναγκαίας 
μετάβασης της Πράσινης Συμφωνίας, το 
ΤΔΜ θα πρέπει να εστιάσει σε 
συγκεκριμένες περιφέρειες, και όχι σε 
ολόκληρες χώρες, με νέα κονδύλια ύψους 
τουλάχιστον 40 δισεκατομμυρίων ευρώ 
και όχι πόρους που έχουν ήδη 
κατανεμηθεί στην πολιτική συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 244
Dragoș Pîslaru, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι η μετάβαση στην 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία θα είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη για εκείνα τα κράτη 
μέλη τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από ορυκτά καύσιμα, για τα οποία 
μπορεί αρχικά να χρειαστεί σταδιακή 
κατάργηση μέσω της παραγωγής φυσικού 
αερίου, ή από βιομηχανικές 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, που χρειάζεται 
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να καταργηθούν σταδιακά ή να 
προσαρμοστούν λόγω της μετάβασης 
προς την κλιματική ουδετερότητα· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
κατανομή των χρηματοδοτικών μέσων 
του ΤΔΜ αποτυπώνει την ικανότητα των 
κρατών μελών να χρηματοδοτήσουν τις 
απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να 
αντεπεξέλθουν στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα·

Or. en

Τροπολογία 245
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί ειδική και περισσότερο 
εστιασμένη αντιμετώπιση των 
περιφερειών οι οποίες, λόγω της 
γεωγραφικής τους θέσης ή της 
δημογραφικής τους κατάστασης, 
αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες 
όσον αφορά την προσαρμογή τους σε 
αυτήν τη σημαντική κοινωνική και 
οικονομική μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 246
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, 
Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, 
Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί να διασφαλιστεί ότι οι τρίτες 
χώρες είναι επιλέξιμες για διασυνοριακά 
έργα που συμβάλλουν στους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en



AM\1209233EL.docx 137/331 PE652.496v02-00

EL

Τροπολογία 247
Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. επαναλαμβάνει ότι πόροι του ΤΔΜ 
θα πρέπει να συμπληρώνουν τους πόρους 
που διατίθενται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, ενώ η εστίασή τους 
θα πρέπει να αφορά ειδικά το ζήτημα της 
μετάβασης προς μια πράσινη οικονομία 
στις περιφέρειες που εξαρτώνται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα ή από 
άλλα μη βιώσιμα καύσιμα, για 
παράδειγμα στην περιφέρεια της 
κοιλάδας του Jiu, δίνοντας 
προτεραιότητα στις επενδύσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα που προάγουν 
τόσο την επιχειρηματική ανάπτυξη όσο 
και τη θετική εξέλιξη των κοινωνικών 
δεικτών, αλλά και με μέριμνα για να 
αποφεύγονται κοινωνικοί κραδασμοί, το 
ξαφνικό κλείσιμο επιχειρήσεων ή η 
απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και η 
απερήμωση των ευάλωτων περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 248
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, 
η περιβαλλοντική και οικονομική 
βιωσιμότητα, καθώς και η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των έργων 
στις περιφέρειες μετάβασης, θα πρέπει να 
αποτελούν βασικούς παράγοντες όσον 
αφορά τη λήψη κονδυλίων· τονίζει ότι η 
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αυστηρά οικονομική βραχυπρόθεσμη 
βιωσιμότητα ως καθοριστικός 
παράγοντας για τις περιφέρειες που 
λαμβάνουν κονδύλια αποτελεί 
κοντόφθαλμη προσέγγιση η οποία 
ενδέχεται να είναι επιζήμια για την πορεία 
των περιφερειών προς την αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 249
Marek Belka, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. τονίζει ότι στην κατάρτιση των 
σχεδίων δίκαιης μετάβασης για τη λήψη 
επαρκούς χρηματοδότησης από το ΤΔΜ 
είναι ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται όχι 
μόνο η Επιτροπή και οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, αλλά 
και οι κοινωνικοί εταίροι, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
εκπρόσωποι των πληττόμενων 
βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 250
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 

διαγράφεται
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δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, 
για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων 
σε βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες 
αξίας·

Or. en

Τροπολογία 251
Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας· 
τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα 
του παρελθόντος όσον αφορά τη 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ότι 
είναι απαραίτητη η εξασφάλιση επαρκούς 
τεχνικής στήριξης, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη επί τόπου, για να 
διασφαλίζεται ότι χρηματοδοτούνται έργα 
όπου είναι περισσότερο απαραίτητα και 
τα οποία παρέχουν γνήσια 
προσθετικότητα· θεωρεί ότι ενδεχομένως 
να χρειάζεται η κατανομή περαιτέρω 
πόρων στον κόμβο επενδυτικών 
συμβουλών, λαμβάνοντας υπόψη την 
πρόθεση για αύξηση του μεγέθους και του 
πεδίου εφαρμογής του προγράμματος·

Or. en
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Τροπολογία 252
Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· υπενθυμίζει ότι παρόλο 
που ο όμιλος ΕΤΕπ θα πρέπει να 
εξακολουθεί να αποτελεί προνομιακό 
εταίρο υλοποίησης στο πλαίσιο του 
InvestEU, άλλοι εταίροι υλοποίησης, 
μεταξύ άλλων διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, πρέπει επίσης να συμμετέχουν, 
ιδίως όταν παρουσιάζουν ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα όσον αφορά ειδική 
εμπειρογνωσία και πείρα σε ορισμένα 
κράτη μέλη, ούτως ώστε να αξιοποιείται 
όλη η διαθέσιμη εμπειρογνωσία· επικροτεί 
την πρόταση να δημιουργηθεί μηχανισμός 
στρατηγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του 
InvestEU, για την προώθηση βιώσιμων 
επενδύσεων σε βασικές τεχνολογίες και 
αλυσίδες αξίας·

Or. en

Τροπολογία 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 

11. απορρίπτει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και εκφράζει δυσαρέσκεια για τη 
θέση του στο επίκεντρο της πράσινης, 
κεντρικά κατευθυνόμενης και οικονομικά 
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Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

μη χρηστής ανάκαμψης της Ένωσης· 
απορρίπτει, ως εκ τούτου, την πρόταση 
της Επιτροπής να ενισχυθούν το μέγεθος 
και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· απορρίπτει την πρόταση 
να δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση επενδύσεων οι οποίες 
αμφιλεγόμενα χαρακτηρίζονται ως 
βιώσιμες ή πράσινες σε τεχνολογίες και 
αλυσίδες αξίας που θεωρούνται 
«βασικές», μέσω πολιτικού διατάγματος·

Or. en

Τροπολογία 254
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας· 
ζητεί πλήρη διαφάνεια στην κατανομή 
κονδυλίων στο πλαίσιο του 
προγράμματος InvestEU και ζητεί επίσης 
την επιδίωξη μεγαλύτερης γεωγραφικής 
ισορροπίας· απαιτεί, επιπλέον, την 
υποβολή λεπτομερούς μηνιαίας έκθεσης 
σχετικά με την κατανομή κονδυλίων στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου 
προγράμματος·

Or. en
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Τροπολογία 255
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας· 
καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει 
διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων για τις 
επικείμενες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σχετικά με τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτήν, για να 
διασφαλίσει ότι είναι κατάλληλες για 
εφαρμογή στο πρόγραμμα InvestEU και 
τις δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 256
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
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προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας· 
ζητεί να περιλαμβάνει η νομική βάση του 
προγράμματος InvestEU τα υψηλότερα 
πρότυπα όσον αφορά τη θωράκιση έναντι 
της κλιματικής αλλαγής και τον έλεγχο 
βιωσιμότητας των έργων που 
χρηματοδοτούνται, τουλάχιστον στο 
επίπεδο εφαρμογής της άμεσης 
χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 257
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας· 
αναγνωρίζει ότι η πρόταση αυτή 
βασίζεται σε προηγούμενη συμφωνία 
μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστεύει 
ότι αυτή η συμφωνία θα πρέπει να 
αποτελεί τη βάση για μελλοντικές 
διαπραγματεύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 258
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να στηρίζονται βιώσιμα έργα 
υποδομών, περιλαμβανομένου του 
κύματος ανακαινίσεων για τοπικές θέσεις 
εργασίες· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες (όπως το καθαρό 
υδρογόνο και οι συσσωρευτές) και 
αλυσίδες αξίας·

Or. en

Τροπολογία 259
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 

11. επισημαίνει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· ζητεί η πρόταση για το 
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δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

InvestEU και το είδος των προς 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων να 
συμμορφώνονται πλήρως με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης για το κλίμα με 
ορίζοντα το 2030· επικροτεί την πρόταση 
να δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

Or. en

Τροπολογία 260
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας, 
ενώ ή συνολική χρηματοδότησή του θα 
πρέπει να τηρεί την αρχή της μη 
πρόκλησης σημαντικής ζημίας·

Or. en

Τροπολογία 261
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης, 
δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

11. χαιρετίζει τον ρόλο του InvestEU 
στην υλοποίηση και τη λειτουργία του 
SEIP και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πράσινη, 
δίκαιη και ανθεκτική ανάκαμψη της 
Ένωσης· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος· επικροτεί την πρόταση να 
δημιουργηθεί μηχανισμός στρατηγικών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU, για 
την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε 
βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας·

Or. en

Τροπολογία 262
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
των κύριων επενδυτικών πολιτικών της 
ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
του SEIP· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής, 
ως κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, θα 
διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη 
της μετάβασης στην κλιματική 
ουδετερότητα· εφιστά την προσοχή, 
ωστόσο, στο γεγονός ότι, μετά την κρίση 
της νόσου COVID-19, η πολιτική συνοχής 
θα συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα 
μέσα για οικονομική ανάκαμψη και δεν 
θα πρέπει να παρεκκλίνει από τους 
βασικούς στόχους της, δηλαδή τη 
συμβολή στην κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική συνοχή, όπως ορίζουν οι 
Συνθήκες της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 263
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
σημαντικά τη χρηματοδότηση για τεχνική 
βοήθεια σε σχετικά κονδύλια της ΕΕ, 
ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι η τεχνική 
βοήθεια ανέρχεται στο 1 % του συνολικού 
ποσού που πρόκειται να δαπανηθεί, και 
καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει την 
τεχνική βοήθεια σε έργα και τομείς με τη 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική και 
κοινωνική προστιθέμενη αξία, ειδικότερα 
σε λύσεις που βασίζονται στη φύση οι 
οποίες μπορούν να επιτύχουν συνολικά 
τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 264
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
σημαντικά τη χρηματοδότηση για τεχνική 
βοήθεια σε σχετικά κονδύλια της ΕΕ στο 
1 % του συνολικού ποσού που πρόκειται 
να δαπανηθεί και καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρώσει την τεχνική βοήθεια σε 
έργα και τομείς με την υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία από περιβαλλοντική 
και κοινωνική άποψη και από άποψη 
ανθεκτικότητας, ειδικότερα σε λύσεις που 
βασίζονται στη φύση και μπορούν να 
αποφέρουν συνολικά οφέλη όσον αφορά 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και 
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τη βιοποικιλότητα·
Or. en

Τροπολογία 265
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
σημαντικά τη χρηματοδότηση για τεχνική 
βοήθεια ούτως ώστε να ανέλθει στο 2 % 
του συνολικού ποσού που πρόκειται να 
δαπανηθεί·

Or. en

Τροπολογία 266
Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. χαιρετίζει, επίσης, τον ρόλο που 
προβλέπεται για την κοινή γεωργική 
πολιτική όσον αφορά την επίτευξη των 
χρηματοδοτικών στόχων του SEIP· 
σημειώνει ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ 
θα πρέπει να διατηρήσει τη γενική του 
εστίαση στην επίτευξη επισιτιστικής 
ασφάλειας και τη συμβολή του στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 267
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
έρευνα θα διαδραματίσει καίριο ρόλο 
στην προώθηση καινοτόμων λύσεων οι 
οποίες θα διευκολύνουν τη μετάβαση 
στην κλιματική ουδετερότητα· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, να αξιοποιείται 
περισσότερο η προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
προκειμένου να αναπτύσσονται νέες και 
οικονομικά αποδοτικές τεχνολογικές 
λύσεις για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας· σημειώνει ότι, για την 
επαρκή χρηματοδότηση των ερευνητικών 
προγραμμάτων της ΕΕ, απαιτείται 
αύξηση του προϋπολογισμού τους·

Or. en

Τροπολογία 268
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ, λόγω του 
ηγετικού της ρόλου παγκοσμίως στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
έχει ευθύνη να ωθεί άλλους διεθνής 
φορείς ώστε να ακολουθούν παρεμφερή 
προσέγγιση· πιστεύει ότι οι πόροι τους 
οποίους χορηγεί ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ σε τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να είναι 
αντίθετοι με τους στόχους της Πράσινης 
Συμφωνίας και θα πρέπει να στοχεύουν 
στη διευκόλυνση της επίτευξης των 
στόχων της, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 
να συνυπολογίζεται το διαφορετικό 
επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας και οι 
ποικίλες επενδυτικές ανάγκες· θεωρεί ότι 
η πανδημία απέδειξε ότι οι δράσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας εκτός της Ένωσης 
συνδέονται στενά με την υγεία εντός της 
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Ένωσης, και ότι τέτοιου είδους δράσεις 
είναι οικονομικά αποδοτικές σε σύγκριση 
με τις επιπτώσεις της πανδημίας·

Or. en

Τροπολογία 269
Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. πιστεύει ότι, σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ που ορίζονται 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η 
επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση μπορεί 
να υλοποιηθεί μόνο με τη συμμετοχή των 
άμεσα γειτονικών μας χωρών, μέσω της 
επίτευξης της ολοκλήρωσης της αγοράς 
της ΕΕ και του στόχου της ΕΕ για το 
κλίμα σχετικά με μηδενικές εκπομπές· 
ζητεί, επομένως, την περαιτέρω 
συμμετοχή των γειτονικών χωρών για τη 
στήριξη των φιλοδοξιών της ΕΕ για το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 270
Herve Juvin, Hélène Laporte, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι το Ταμείο 
Καινοτομίας και το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συμβάλουν 
σημαντικά στη βιώσιμη μετάβαση, και 
εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για το 
γεγονός ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη επενδύσεων 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
σε 10 οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη 
και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό 

12. σημειώνει ότι το Ταμείο 
Καινοτομίας και το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συμβάλουν 
σημαντικά στη βιώσιμη μετάβαση, και 
εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για το 
γεγονός ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη επενδύσεων 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
σε 10 οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη 
και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό 
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εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δίκαιης 
μετάβασης·

εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δίκαιης 
μετάβασης· υπενθυμίζει ότι η προϋπόθεση 
για μια επιτυχή μετάβαση εξαρτάται από 
τη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων 
και τα κίνητρα που παρέχονται σε 
αυτούς· επιμένει τα κονδύλια να τεθούν 
αποτελεσματικά στη διάθεση αυτών των 
παραγόντων, συγκεκριμένα μέσα από 
πλατφόρμες άμεσης χρηματοδότησης, 
εκτός του τραπεζικού και του 
χρηματοοικονομικού συστήματος·

Or. fr

Τροπολογία 271
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι το Ταμείο 
Καινοτομίας και το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συμβάλουν 
σημαντικά στη βιώσιμη μετάβαση, και 
εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για το 
γεγονός ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη επενδύσεων 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
σε 10 οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη 
και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δίκαιης 
μετάβασης·

12. σημειώνει ότι το Ταμείο 
Καινοτομίας και το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συμβάλουν 
σημαντικά στη βιώσιμη μετάβαση, και 
εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για το 
γεγονός ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη επενδύσεων 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
σε 10 οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη 
και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δίκαιης 
μετάβασης· τονίζει τις εγγενείς αντιφάσεις 
και σχεδιαστικές ατέλειες του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ και υπογραμμίζει ότι 
αποτελεί ακατάλληλο μοντέλο 
χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 272
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι το Ταμείο 
Καινοτομίας και το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συμβάλουν 
σημαντικά στη βιώσιμη μετάβαση, και 
εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για το 
γεγονός ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη επενδύσεων 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
σε 10 οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη 
και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δίκαιης 
μετάβασης·

12. σημειώνει ότι το Ταμείο 
Καινοτομίας και το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συμβάλουν 
σημαντικά στη βιώσιμη μετάβαση, και 
εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για το 
γεγονός ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη επενδύσεων 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
σε 10 οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη 
και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δίκαιης 
μετάβασης, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ενισχυμένο έλεγχο, δεδομένου ότι οι 
επιζήμιες επενδύσεις δεν θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ταμείου 
Εκσυγχρονισμού·

Or. en

Τροπολογία 273
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι το Ταμείο 
Καινοτομίας και το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συμβάλουν 
σημαντικά στη βιώσιμη μετάβαση, και 
εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για το 
γεγονός ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη επενδύσεων 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
σε 10 οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη 
και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δίκαιης 
μετάβασης·

12. σημειώνει ότι το Ταμείο 
Καινοτομίας και το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συμβάλουν 
σημαντικά στη μετάβαση προς μια 
οικονομία υψηλής απόδοσης από πλευράς 
ενέργειας και χρήσης των πόρων, πλήρως 
βασιζόμενη σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, με μηδενικές καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες έως το 
2040, και εκφράζει την ικανοποίησή του 
ιδίως για το γεγονός ότι το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού έχει σχεδιαστεί για τη 
στήριξη επενδύσεων για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε 10 οικονομικά 
ασθενέστερα κράτη μέλη και, ως εκ 
τούτου, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για 
τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης·



AM\1209233EL.docx 153/331 PE652.496v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι το Ταμείο 
Καινοτομίας και το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να συμβάλουν 
σημαντικά στη βιώσιμη μετάβαση, και 
εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για 
το γεγονός ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη 
επενδύσεων για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε 10 οικονομικά 
ασθενέστερα κράτη μέλη και, ως εκ 
τούτου, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για 
τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης·

12. σημειώνει ότι το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού έχει σχεδιαστεί για να 
διοχετεύει πόρους της ΕΕ σε κράτη μέλη 
της ανατολικής Ευρώπης, ορισμένα εκ 
των οποίων έχουν υποβαθμιστεί σύμφωνα 
με τον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς 
της Διεθνούς Διαφάνειας κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών·

Or. en

Τροπολογία 275
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer, Margarida Marques, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
της δίκαιης μετάβασης απαιτεί την εκ 
νέου εστίαση όλων των σχετικών 
πολιτικών της ΕΕ προκειμένου αυτές να 
συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων·

Or. en

Τροπολογία 276
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι 
που προορίζονται για την ψηφιοποίηση, 
ειδικότερα του ιδιωτικού τομέα, 
παραμένουν συχνά ανεκμετάλλευτοι 
εξαιτίας δυσκολιών στην πρόσβαση σε 
πληροφορίες και της έλλειψης 
διαφάνειας· τονίζει ότι η διαφάνεια στην 
παρακολούθηση είναι επίσης 
θεμελιώδους σημασίας για την υλοποίηση 
των χρηματοδοτούμενων έργων· ζητεί να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, να ενισχυθεί η 
σαφήνεια της μεθοδολογίας 
παρακολούθησης και να βελτιωθεί η 
πληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 277
Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε 
αλληλεπικάλυψη με σχετικές 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
πιστεύει ότι η ύπαρξη αυτών των ταμείων 
εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης 
θα μπορούσε να είναι επιζήμια για τον 
δημοσιονομικό έλεγχο· καλεί την 
Επιτροπή να κρατά δεόντως ενήμερη τη 
δημοσιονομική αρχή όσον αφορά την 
υλοποίηση του Ταμείου·

Or. en

Τροπολογία 278
Pierre Larrouturou, Siegfried Mureşan, Margarida Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής, ως 
κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, θα 
διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη 
της μετάβασης στην κλιματική 
ουδετερότητα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 
πολιτική συνοχής θα συγκαταλέγεται στα 
σημαντικότερα μέσα για οικονομική 
ανάκαμψη και δεν θα πρέπει να 
παρεκκλίνει από τους βασικούς στόχους 
της, δηλαδή τη συμβολή στην κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή, όπως 
ορίζουν οι Συνθήκες της ΕΕ· επιμένει ότι 
η πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
ενισχυθεί για να επιτυγχάνει τους 
βασικούς στόχους της και για να 
συμβάλλει στην επιτυχία της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 279
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής για επανεξέταση του Ταμείου 
Εκσυγχρονισμού και του Ταμείου 
Καινοτομίας στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών (ΣΕΔΕ) και θα ήταν 
ευπρόσδεκτη η κατανομή πρόσθετων 
εσόδων από το ΣΕΔΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση της δίκαιης μετάβασης· 
επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά του να 
οριστεί σημαντικό μέρος των εσόδων του 
ΣΕΔΕ ως ίδιοι πόροι·

Or. en
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Τροπολογία 280
Pierre Larrouturou, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. τονίζει τον καίριο ρόλο που θα 
διαδραματίσουν η κοινή γεωργική 
πολιτική και η κοινή αλιευτική 
πολιτική·στην επίτευξη των στόχων του 
SEIP· σημειώνει ότι οι τομείς της 
γεωργίας και της αλιείας της ΕΕ θα 
πρέπει να καταστούν βιώσιμοι και να 
διασφαλίσουν τη βιώσιμη διαχείριση των 
φυσικών πόρων και την προστασία της 
βιοποικιλότητας, παράλληλα με τους 
στόχους που αφορούν τη στήριξη της 
παροχής εφοδιασμού τροφίμων υψηλής 
ποιότητας, τη διασφάλιση της 
επισιτιστικής κυριαρχίας των 
Ευρωπαίων, τη συμβολή σε σταθερές και 
αποδεκτές αποδοχές για τους γεωργούς 
και τους αλιείς, καθώς και τη συμβολή 
στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 281
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και μέσω της πλευράς των 
εσόδων·

13. υπογραμμίζει ότι, για να στηριχθεί 
κάθε οικογένεια, σχολείο και επιχείρηση 
όσον αφορά τη μόνωση των κτιρίων τους 
και για να στηριχθεί κάθε γεωργός στη 
μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη 
γεωργία, τα δάνεια δεν επαρκούν και οι 
επιχορηγήσεις θα πρέπει να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, 
σημαντικό μέρος τον οποίων θα πρέπει να 
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αναλάβει ο προϋπολογισμός της ΕΕ, 
πράγμα που θα είναι εφικτό εάν εγκριθούν 
σημαντικοί νέοι ίδιοι πόροι· υποστηρίζει 
την καινοτόμο προσέγγιση που υιοθέτησε 
η Επιτροπή δηλώνοντας ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων για το κλίμα και 
μέσω της πλευράς των εσόδων· 
υπενθυμίζει ότι η έγκριση δέσμης νέων 
γνήσιων ιδίων πόρων θα καταστήσει 
δυνατή τη φιλόδοξη χρηματοδότηση της 
μετάβασης χωρίς να αυξηθούν οι 
εισφορές των κρατών μελών βάσει του 
ΑΕΕ τους·

Or. en

Τροπολογία 282
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και μέσω της πλευράς των 
εσόδων·

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και μέσω της πλευράς των 
εσόδων· υπογραμμίζει ότι οι υφιστάμενοι 
χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ δεν 
επαρκούν για την επίτευξη των στόχων 
του SEIP και θα εγκρίνει τη 
δημοσιονομική πρόταση μόνον εφόσον 
αυτή προβλέπει νέους ίδιους πόρους 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
επιβάρυνση των φορολογουμένων ή 
μείωση της χρηματοδότησης άλλων 
στρατηγικών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 283
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και μέσω της πλευράς των 
εσόδων·

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και άλλων περιβαλλοντικών 
στόχων και μέσω της πλευράς των 
εσόδων, ιδίως μέσω της διερεύνησης 
νέων ιδίων πόρων που προέρχονται από 
εισφορές από δραστηριότητες που είναι 
επιζήμιες για το περιβάλλον, ώστε να 
δημιουργούνται αντικίνητρα για επιζήμιες 
δραστηριότητες και να τηρείται η αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει»·

Or. en

Τροπολογία 284
Paul Tang, Manon Aubry, Πέτρος Κόκκαλης, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred 
Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και μέσω της πλευράς των 
εσόδων·

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και μέσω της πλευράς των 
εσόδων· υπενθυμίζει την πάγια θέση του 
Κοινοβουλίου υπέρ της δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας και παράλληλων 
οφελών από τις πολιτικές μέσω της 
έγκρισης νέων πράσινων ιδίων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 285
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και μέσω της πλευράς των 
εσόδων·

13. εκφράζει τη λύπη του για την 
παραπλανητική προσέγγιση που υιοθέτησε 
η Επιτροπή δηλώνοντας ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων για το κλίμα και 
μέσω της πλευράς των εσόδων, πράγμα 
που συνεπάγεται ολοένα περισσότερους 
και νέους φόρους, και υπογραμμίζει ότι 
το άρθρο 113 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να 
τηρείται πλήρως·

Or. en

Τροπολογία 286
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και μέσω της πλευράς των 
εσόδων·

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και το περιβάλλον και μέσω της 
πλευράς των εσόδων·

Or. en

Τροπολογία 287
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
για το κλίμα και μέσω της πλευράς των 
εσόδων·

13. κατανοεί την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων για το κλίμα και μέσω της πλευράς 
των εσόδων·

Or. es
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Τροπολογία 288
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την καινοτόμο 
προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή 
δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και μέσω της πλευράς των 
εσόδων·

13. λαμβάνει γνώση της προσέγγισης 
που υιοθέτησε η Επιτροπή δηλώνοντας ότι 
ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και 
μέσω της πλευράς των εσόδων·

Or. en

Τροπολογία 289
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, καθώς και της 
διατήρησης της δίκαιης ενιαίας αγοράς, 
μεταξύ άλλων μέσω του περιορισμού του 
φορολογικού ντάμπινγκ· ζητεί, ως εκ 
τούτου, να θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με 
βάση τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς 
του συστήματος εμπορίας εκπομπών —
που θα αντλήσουν από 3 έως 
10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως 
σύμφωνα με την Επιτροπή15α, μία 
εισφορά ενιαίας αγοράς —που θα 
μπορούσε να αντλήσει 
10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως 
σύμφωνα με την Επιτροπή16α μια 
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χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας —
που θα αντλεί 7 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως σύμφωνα με την Επιτροπή17α, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα (5 έως 
14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως)18α, μια 
ισχυρή κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών —που θα αντλεί 
έως 75 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως με 
συντελεστή 5 %, με βάση στοιχεία από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία θα 
μπορούσαν να διαμορφωθούν με βάση 
την εξέλιξη του αποτυπώματος άνθρακα 
των εταιρειών19α, έναν φόρο για τις 
ψηφιακές εταιρείες20α, και έναν φόρο επί 
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών —
που θα αντλεί 57 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως σύμφωνα με την Επιτροπή (παρά 
το Brexit και την οικονομική κρίση)21α· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο μιας 
μικρής ευρωπαϊκής εισφοράς για 
δισεκατομμυριούχους και 
πολυεκατομμυριούχους, οι οποίοι 
αποτελούν το κορυφαίο 1 % των 
πλουσιότερων πολιτών, όπως προτείνεται 
στη μελέτη Zucman et al., από όπου θα 
μπορούσαν να αντληθούν έως 
150 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως22a·
__________________
15α 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
16α Margit Schratzenstaller, 2018, «Tax-
based Own Resources as a Core Element 
of a Future-Oriented Design of the EU 
System of Own Resources»
17α 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/budget-proposals-
modernising-budget-revenue-side-
may2018_el.pdf
18a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
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/factsheet_3_v22.pdf
19a 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/bus
iness/economic-analysis-taxation/data-
taxation_en
20a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
21a Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012, «The 
financial transaction tax will reduce 
Member States' GNI contributions to the 
EU budget by 50%»
22a Margit Schratzenstaller, 2018, «Tax-
based Own Resources as a Core Element 
of a Future-Oriented Design of the EU 
System of Own Resources»

Or. en

Τροπολογία 290
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους 
πόρους που να αντιστοιχούν στους 
βασικούς στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 
και της προστασίας του περιβάλλοντος· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν νέοι 
ίδιοι πόροι με βάση τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά επί 
των μη ανακυκλούμενων πλαστικών 
απορριμμάτων συσκευασίας, τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
ή έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 

14. υπενθυμίζει την προηγούμενη θέση 
του σχετικά με τις πιθανές επιλογές για 
νέους ίδιους πόρους·
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στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 291
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους 
πόρους που να αντιστοιχούν στους 
βασικούς στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 
και της προστασίας του περιβάλλοντος· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν νέοι 
ίδιοι πόροι με βάση τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά επί 
των μη ανακυκλούμενων πλαστικών 
απορριμμάτων συσκευασίας, τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
ή έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. απορρίπτει την καθιέρωση νέων 
ιδίων πόρων της ΕΕ, η οποία θα 
οδηγήσει τελικά σε περαιτέρω 
φορολόγηση των επιχειρήσεων και στην 
άσκηση μεγαλύτερης φορολογικής πίεσης 
στους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 292
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, 
έναν φόρο για τις μεγάλες ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· ζητεί 
από την Επιτροπή να παράσχει 
λεπτομέρειες σε σχέση με τους ίδιους 
πόρους που παρουσιάζονται στην 
ανακοίνωσή της της 27ης Μαΐου 2020 
σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης το 
συντομότερο δυνατόν· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο ένα σαφές χρονοδιάγραμμα 
με το οποίο θα θεσπίζεται η δεσμευτική 
καθιέρωση νέων ιδίων πόρων στην 
πορεία του επόμενου ΠΔΠ· υπενθυμίζει 
ότι τάσσεται υπέρ νέων ιδίων πόρων οι 
οποίοι προορίζονται για την αποπληρωμή 
τουλάχιστον του κεφαλαίου και των 
τόκων των δανείων που συνδέονται με το 
Μέσο Ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 293
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14



AM\1209233EL.docx 165/331 PE652.496v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους 
πόρους που να αντιστοιχούν στους 
βασικούς στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 
και της προστασίας του περιβάλλοντος· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν νέοι 
ίδιοι πόροι με βάση τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά επί 
των μη ανακυκλούμενων πλαστικών 
απορριμμάτων συσκευασίας, τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
ή έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. υπενθυμίζει ότι όταν ένα έθνος 
επιβάλλει φορολογία για να επιτύχει την 
ευημερία, μοιάζει με κάποιον που 
στέκεται μέσα σε ένα δοχείο και 
προσπαθεί να το σηκώσει από τη λαβή 
του· απορρίπτει τις ακόμη πιο καινοτόμες 
προσπάθειες της Επιτροπής που 
στοχεύουν σε ίδιους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 294
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος·
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συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
ή έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 295
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους 
πόρους που να αντιστοιχούν στους 
βασικούς στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 
και της προστασίας του περιβάλλοντος· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν νέοι 
ίδιοι πόροι με βάση τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά επί 
των μη ανακυκλούμενων πλαστικών 
απορριμμάτων συσκευασίας, τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
ή έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τον κατάλογο 
πιθανών επιλογών για νέους ίδιους 
πόρους, όπως ορίζεται στην ενδιάμεση 
έκθεση για το ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι οι 
συνεισφορές βάσει του ΑΕΕ αποτελούν 
σταθερούς, αξιόπιστους και δίκαιους 
ίδιους πόρους και είναι εξ ορισμού 
επαρκείς για τη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού·

Or. en
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Τροπολογία 296
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους 
πόρους που να αντιστοιχούν στους 
βασικούς στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 
και της προστασίας του περιβάλλοντος· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν νέοι 
ίδιοι πόροι με βάση τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά επί 
των μη ανακυκλούμενων πλαστικών 
απορριμμάτων συσκευασίας, τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
ή έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για την 
καθιέρωση τέτοιου είδους πιθανών νέων 
ιδίων πόρων που να αντιστοιχούν στους 
βασικούς στόχους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 297
Marek Belka, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
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αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· καλεί τα 
κράτη μέλη να μην υπονομεύουν τις 
προαναφερθείσες λύσεις, ιδίως όσες 
σχετίζονται με τη φορολογία, όσον αφορά 
είτε τη θέσπισή τους, είτε την κατανομή 
τους ως ιδίων πόρων στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 298
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
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έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· θεωρεί 
ότι η καταπολέμηση της φοροαποφυγής 
είναι θεμελιώδους σημασίας όσον αφορά 
την εξοικονόμηση πόρων της ΕΕ για την 
οικολογική και κοινωνική μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 299
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, όπως 
μέσω της εξέτασης του ενδεχομένου να 
καταργηθούν πλήρως τα δωρεάν 
δικαιώματα εκπομπής, έναν φόρο για τα 
καύσιμα στις θαλάσσιες και αεροπορικές 
μεταφορές, μια συνεισφορά επί των μη 
ανακυκλούμενων πλαστικών 
απορριμμάτων συσκευασίας, τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en
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Τροπολογία 300
Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
ή έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση, 
μεταξύ άλλων, τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά επί 
των μη ανακυκλούμενων πλαστικών 
απορριμμάτων συσκευασίας και τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 301
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει, μετά από ενδελεχή 
εκτίμηση και αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στα κράτη μέλη και τους 
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της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

σχετικούς τομείς νέους ίδιους πόρους που 
να αντιστοιχούν στους βασικούς στόχους 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 
και της προστασίας του περιβάλλοντος· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν νέοι 
ίδιοι πόροι με βάση τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά επί 
των μη ανακυκλούμενων πλαστικών 
απορριμμάτων συσκευασίας, τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 302
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, 
περιλαμβανομένων των εσόδων από την 
επέκταση του ΣΕΔΕ στους τομείς της 
ναυτιλίας και των αερομεταφορών μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
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επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 303
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
και έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, περιλαμβανομένου 
εξαιρετικού φόρου επί των κερδών που 
αποκομίστηκαν κατά τη διάρκεια της 
κρίσης, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Or. en

Τροπολογία 304
Isabel Benjumea Benjumea



AM\1209233EL.docx 173/331 PE652.496v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους 
πόρους που να αντιστοιχούν στους 
βασικούς στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 
και της προστασίας του περιβάλλοντος· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν νέοι 
ίδιοι πόροι με βάση τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά επί 
των μη ανακυκλούμενων πλαστικών 
απορριμμάτων συσκευασίας, τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για τις 
ενδεχόμενες νέες μορφές φορολόγησης 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
μελέτη και μια εκτίμηση επιπτώσεων για 
να θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. es

Τροπολογία 305
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
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θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι, οι οποίοι θα 
μπορούσαν για παράδειγμα να 
περιλαμβάνουν πόρους με βάση τα έσοδα 
από τους πλειστηριασμούς του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, μια συνεισφορά επί 
των μη ανακυκλούμενων πλαστικών 
απορριμμάτων συσκευασίας, τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, ή έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 306
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
ή έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα και άλλοι πιθανοί 
νέοι ίδιοι πόροι, έχοντας υπόψη την αρχή 
της επικουρικότητας·
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Or. en

Τροπολογία 307
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν ενωσιακό φόρο για τις 
ψηφιακές εταιρείες έως το τέλος του 2020, 
και έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 308
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
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που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, 
έναν φόρο για τις μεγάλες ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 309
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
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εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 310
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
έναν φόρο επί της κηροζίνης, τον 
μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 311
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, μια κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών ή 
έναν πρόδρομο αυτής που να βασίζεται 
στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων, έναν φόρο για τις ψηφιακές 
εταιρείες, και έναν φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

14. επιβεβαιώνει την προηγούμενη 
θέση του σχετικά με τις πιθανές επιλογές 
για νέους ίδιους πόρους, και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νέους ίδιους πόρους 
που να αντιστοιχούν στους βασικούς 
στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
θεσπιστούν νέοι ίδιοι πόροι με βάση τα 
έσοδα από τους πλειστηριασμούς του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, μια 
συνεισφορά επί των μη ανακυκλούμενων 
πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας, 
έναν μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα, μια κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών, έναν φόρο για την 
ψηφιακή παρουσία των μεγάλων 
εταιρειών, έναν φόρο επί της κηροζίνης, 
και έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 312
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás 
Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υποστηρίζει το έργο της 
Επιτροπής για τη δημιουργία εισφοράς 
που να βασίζεται στις δραστηριότητες 
των μεγάλων επιχειρήσεων· θεωρεί ότι οι 
πολυεθνικές εταιρείες ήταν σε θέση να 
αυξήσουν την κερδοφορία τους χάρη 
στην ενιαία αγορά της ΕΕ χωρίς να 
έπρεπε να συμβάλουν στη διατήρηση και 
την εμβάθυνση αυτής της αγοράς· ζητεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση 
εισφοράς για τις μεγαλύτερες εταιρείες με 
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παγκόσμιο κύκλο εργασιών ύψους 
750 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρήση της 
ενιαίας αγοράς· θεωρεί ότι το ύψος της εν 
λόγω εισφοράς θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στο μέγεθος της επιχείρησης και ότι τα 
έσοδα που θα προκύπτουν από αυτήν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αποπληρωμή του χρέους της ΕΕ που 
προκύπτει από το Next Generation EU·

Or. en

Τροπολογία 313
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Clotilde Armand, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει ότι οι εισφορές και 
των δύο ειδών, δηλαδή οι 
περιβαλλοντικές και οι μη συγκεκριμένα 
περιβαλλοντικές, θα είναι απαραίτητες 
για τη θέσπιση αξιόπιστης δέσμης νέων 
γνήσιων ιδίων πόρων, δεδομένου ότι το 
ύψος των εσόδων που προκύπτει από 
περιβαλλοντικές εισφορές θα μειώνεται 
αναλογικά στην πορεία του χρόνου, 
καθώς οι συνεισφέροντες θα υιοθετούν 
πράσινες πρακτικές, και, συνεπώς, θα 
πρέπει να αντισταθμίζεται από πόρους 
που προκύπτουν από έσοδα της ενιαίας 
αγοράς· τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 
επέλθει συμφωνία σχετικά με τους ίδιους 
πόρους με τα υψηλότερα δυνητικά έσοδα·

Or. en

Τροπολογία 314
Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
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αρχή της καθολικότητας, όλοι οι νέοι 
ίδιοι πόροι χρησιμοποιούνται χωρίς 
διακρίσεις για τη χρηματοδότηση όλων 
των δαπανών που περιλαμβάνονται στον 
ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης· 
θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, η χρήση 
νέων ιδίων πόρων για την αποπληρωμή 
δανείων της ΕΕ που συνδέονται με το 
Μέσο Ανάκαμψης αποτελεί μοναδική και 
αναγκαία εξαίρεση στην αρχή της 
καθολικότητας·

Or. en

Τροπολογία 315
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να 
συνυπολογίσει τα μη αξιοποιήσιμα 
περιουσιακά στοιχεία σε ενεργειακά έργα 
τα οποία ενδέχεται να προκύψουν σε κάθε 
κράτος μέλος της ΕΕ ως αποτέλεσμα της 
μετάβασης· υπογραμμίζει ότι, για να 
αντισταθμιστούν οι οικονομικές απώλειες 
που σχετίζονται με τη μετάβαση, 
χρειάζονται επενδύσεις για τα ενεργειακά 
έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει και τα 
οποία λειτουργούν ως λύση μετάβασης 
από τα ορυκτά καύσιμα στην πράσινη 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 316
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι η επιβράδυνση της 
κλιματικής αλλαγής αποτελεί επείγουσα 
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πρόκληση την οποία η ΕΕ δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει μόνη της· στο πλαίσιο 
αυτό, ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα θα αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την αποθάρρυνση 
της βιομηχανίας με υψηλό αποτύπωμα 
άνθρακα και στις τρίτες χώρες, και θα 
δημιουργήσει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για τις βιομηχανίες της ΕΕ 
που καλύπτονται από το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 317
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει τη λύπη του για την 
απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από 
τις παγκόσμιες συνομιλίες για την 
ψηφιακή φορολογία στο πλαίσιο του 
ΟΟΣΑ· υπενθυμίζει τον επείγοντα 
χαρακτήρα και την ανάγκη για μια 
ψηφιακή φορολογία η οποία θα είναι 
προσαρμοσμένη στις συνθήκες του νέου 
αιώνα· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να υποβάλει μια νέα ευρωπαϊκή πρόταση 
έως το τέλος του 2020·

Or. en

Τροπολογία 318
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αποδοκιμάζει την προσέγγιση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία νέων 
ευρωπαϊκών φόρων, όπως είναι ο «φόρος 
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άνθρακα» ή ο «φόρος πλαστικού», οι 
οποίοι θα επιφέρουν πολύ αρνητικές 
επιπτώσεις στους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις σε μία ήδη δύσκολη περίοδο 
για την ανάκαμψη της οικονομίας, η 
οποία έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 319
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι η πορεία προς την 
κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να 
απαιτεί τη συμβολή όλων των 
οικονομικών τομέων για να μειώσουν τις 
εκπομπές τους σε σχεδόν μηδενικό 
επίπεδο και ζητεί από την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα μέσο με βάση την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει»·

Or. en

Τροπολογία 320
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
έως τον Ιούνιο 2021 μια 
επικαιροποιημένη μεθοδολογία 
εντοπισμού για την παρακολούθηση και 
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 
τάσεις που αφορούν τις κεφαλαιακές ροές 
προς βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με 
τον κανονισμό της ΕΕ για την 
ταξινόμηση·

Or. en
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Τροπολογία 321
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα εμμείνει στη σταθερή του 
θέση σχετικά με την απαίτηση για όλους 
τους νέους ίδιους πόρους που 
αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, 
προκειμένου να καλυφθούν τουλάχιστον 
οι τόκοι και το κεφάλαιο του 
προγράμματος Next Generation EU, 
καθώς και να καλυφθεί το έλλειμμα 
χρηματοδότησης της Πράσινης 
Συμφωνίας βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 322
Paul Tang, Gilles Boyer, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Πέτρος Κόκκαλης, Manon 
Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Niels 
Fuglsang, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Siegfried Mureşan, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
συμμετάσχουν στο πλαίσιο ενισχυμένης 
συνεργασίας για την εφαρμογή του φόρου 
επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 323
Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. επιμένει ότι μόνο με δύο ίδιους 
πόρους, τον φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) 
και την κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα επωφεληθεί 
από σημαντικά νέα έσοδα και αυτό 
σχεδόν θα διπλασιάσει τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς να ζητηθεί 
ούτε ένα ευρώ επιπλέον από τον 
προϋπολογισμό των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει ότι οι πόροι αυτοί 
αλληλοσυμπληρώνονται επιτυχώς, καθώς 
τα έσοδα από την ΚΕΒΦΕ τείνουν να 
μειώνονται σε περίοδο κρίσης, ενώ ο 
ΦΧΣ αυξάνεται· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι, παρά τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 
2013 όσον αφορά την έγκριση νέων ιδίων 
πόρων, εξακολουθούν να μην υπάρχουν 
γνήσιοι νέοι ίδιοι πόροι το 2020· πιστεύει 
ότι η έγκριση γνήσιων νέων ιδίων πόρων 
αποτελεί μια «στιγμή αλήθειας» για το 
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
αξιοπιστία της σε σχέση με το 
θεματολόγιο της Πράσινης Συμφωνίας· 
υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα 
εγκρίνει το ΠΔΠ εάν δεν υπάρχει 
συμφωνία σε σχέση με τη μεταρρύθμιση 
του συστήματος ιδίων πόρων της 
Ένωσης και υπογραμμίζει ότι χωρίς 
σημαντική χρηματοδότηση βάσει ιδίων 
πόρων, η Πράσινη Συμφωνία κινδυνεύει 
να καταστεί απλώς μια άσκηση προβολής 
οικολογικού προσωπείου, πράγμα που 
επίσης δεν εγκρίνει το Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 324
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. σημειώνει ότι δεν ισχύουν πια οι 
όροι που ίσχυαν για το Ηνωμένο Βασίλειο 
όσον αφορά την υποστήριξη της 
καθιέρωσης διορθώσεων, όπως όριζαν τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου του 
Fontainebleau to 1984· ζητεί, επομένως, 
την κατάργηση όλων των διορθωτικών 
μηχανισμών που εξακολουθούν να 
ισχύουν για τη Γερμανία, την Αυστρία, τη 
Δανία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες, 
ούτως ώστε η διάρθρωση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ να καταστεί 
περισσότερο διαφανής και να 
δημιουργηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση 
για το επενδυτικό σχέδιο·

Or. en

Τροπολογία 325
Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
διορθώσεις στις υφιστάμενες νομικές 
βάσεις ή τη δημιουργία νέων νομικών 
βάσεων, ούτως ώστε η Πράσινη 
Συμφωνία να μπορεί να τεθεί σε χρήση σε 
όλες τις περιοχές μας από το 2021·

Or. en

Τροπολογία 326
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
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(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
κλιματικής στρατηγικής και των 
μεταφορών και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση· καλεί την ΕΤΕπ να 
σταματήσει να παρέχει στήριξη σε μη 
βιώσιμα έργα μεταφορών, μεταξύ άλλων 
αεροδρόμια και αυτοκινητόδρομους, και 
να ορίσει ως προϋπόθεση για την παροχή 
στήριξης σε εταιρείες υψηλών 
ανθρακούχων εκπομπών τη 
δημοσιοποίηση κλιματικών στόχων και 
βιώσιμων σχεδίων μετάβασης που θα 
βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία 
σύμφωνα με την κοινωνική και 
περιβαλλοντική μετάβαση· καλεί την 
ΕΤΕπ να διασφαλίσει ότι οι ενδιάμεσοι 
χρηματοδοτικοί οργανισμοί δεν είναι 
εκτεθειμένοι σε δραστηριότητες που δεν 
στηρίζονται από την ΕΤΕπ·

Or. en

Τροπολογία 327
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
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ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση· προτρέπει την ΕΤΕπ να 
αναλάβει ενεργό ρόλο όσον αφορά τη 
στήριξη έργων που συμβάλλουν στη 
δίκαιη μετάβαση, όπως είναι η έρευνα, η 
καινοτομία και η ψηφιοποίηση, η 
πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση και οι κοινωνικές 
επενδύσεις και δεξιότητες, λαμβάνοντας 
υπόψη την προσθετικότητα που μπορεί 
να παράσχει η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ 
σε συνδυασμό με άλλες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 328
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση, για να αναπτύξει μια 
σαφή και διαφανή μεθοδολογία 
αξιοποιώντας την ταξινομία της ΕΕ, με 
σκοπό να διασφαλιστεί ότι όλα τα 
χρηματοδοτούμενα έργα θα είναι 
ευθυγραμμισμένα με τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τη 
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θερμοκρασία και ότι θα συνάδουν με τη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και την αρχή της μη 
πρόκλησης σημαντικής ζημίας στη 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα·

Or. en

Τροπολογία 329
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

15. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
ενέκρινε τη νέα της πολιτική για τη 
δανειοδότηση στον τομέα της ενέργειας 
και διαθέτει το 50 % των πράξεών της για 
τη δράση για το κλίμα και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί την 
ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση· ζητεί την επανεξέταση 
της στρατηγικής υλοποίησης το 2020 για 
την ευθυγράμμισή της με τη Συμφωνία 
του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συγκεκριμένου χάρτη πορείας για την 
επίτευξη του επιμέρους στόχου του 50 % 
μέχρι το 2025· ζητεί, επίσης, να δοθούν 
εγγυήσεις για την κλιματική 
ουδετερότητα του υπόλοιπου δανεισμού, 
μετά από μια ανοικτή και διαφανή 
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης·

Or. en

Τροπολογία 330
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση· επισημαίνει την 
πρόσφατη δήλωση Προέδρου της ΕΤΕπ 
Werner Hoyer, σύμφωνα με την οποία η 
Τράπεζα έχει εξαντλήσει τα περιθώρια 
δανεισμού της και είναι αναγκαία η 
ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της 
ΕΤΕπ για να συνεχίσει τα φιλόδοξα έργα 
τα οποία στηρίζουν τη μετάβαση στη 
βιώσιμη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 331
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
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υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση· καλεί την ΕΤΕπ να 
αξιοποιεί την ταξινομία της ΕΕ για να 
διασφαλίζεται ότι όλα τα 
χρηματοδοτούμενα έργα τηρούν την αρχή 
του «μη βλάπτειν» και για να 
ευθυγραμμίζονται οι δραστηριότητές της 
με τους στόχους και τις αρχές της 
Συμφωνίας του Παρισιού, όπως ορίζονται 
στο έγγραφό της με τίτλο «Climate Bank 
Roadmap» (χάρτης πορείας για μια 
κλιματική τράπεζα)·

Or. en

Τροπολογία 332
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

15. επικροτεί τον ρόλο της ΕΤΕπ στο 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και στον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η ΕΤΕπ θα διατηρήσει 
την αξιολόγηση ΑΑΑ· επικροτεί τις 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την 
πολιτική της για τη δανειοδότηση στον 
τομέα της ενέργειας και να διαθέτει το 
50 % των πράξεών της για τη δράση για το 
κλίμα και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα· καλεί την ΕΤΕπ να 
δεσμευτεί για τη βιώσιμη μετάβαση προς 
την κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τα διάφορα ενεργειακά 
μείγματα των κρατών μελών και 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους 
τομείς και τις περιοχές που επηρεάζονται 
περισσότερο από τη μετάβαση· 
υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ εξακολουθεί να 
αποτελεί τράπεζα επενδύσεων που 
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λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση·
Or. en

Τροπολογία 333
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση· καλεί την ΕΤΕπ να 
αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τους 
ορισμούς της σχετικά με τη δράση για το 
κλίμα, και κυρίως τους ορισμούς περί 
χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, σύμφωνα με την ταξινομία 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 334
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
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για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και τη συμμόρφωση με τη 
Συμφωνία του Παρισιού, ειδικότερα όσον 
αφορά την ισότιμη συμβολή στον στόχο 
του περιορισμού της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5°C, 
μειώνοντας τις εκπομπές της Ένωσης 
κατά 65 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 
1990, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα 
διάφορα ενεργειακά μείγματα των κρατών 
μελών και αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στους τομείς και τις περιοχές που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 335
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας, να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, να 
παύσει τη χρηματοδοτική στήριξη για 
έργα ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του 
2021 και να ευθυγραμμίσει το σύνολο του 
χαρτοφυλακίου της, 
συμπεριλαμβανομένων των πράξεων του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, με 
τους στόχους της Συμφωνίας του 
Παρισιού· καλεί την ΕΤΕπ να δεσμευτεί 
για τη βιώσιμη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τα διάφορα ενεργειακά 
μείγματα των κρατών μελών και 
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αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους 
τομείς και τις περιοχές που επηρεάζονται 
περισσότερο από τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 336
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και, 
παράλληλα, ζητεί όλες οι δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ να διέπονται από την αρχή της 
βιωσιμότητας και της μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας· καλεί την ΕΤΕπ να 
δεσμευτεί για τη βιώσιμη μετάβαση προς 
την κλιματική ουδετερότητα και την 
κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τα διάφορα ενεργειακά 
μείγματα των κρατών μελών και 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους 
τομείς και τις περιοχές που επηρεάζονται 
περισσότερο από τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 337
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
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ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση· υπογραμμίζει ότι η 
ΕΤΕπ πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη στον προσδιορισμό 
της ανάγκης συγχρηματοδότησης έργων 
από αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 338
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα 
και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· 
καλεί την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη 
βιώσιμη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

15. επικροτεί τις αποφάσεις που έλαβε 
στις 14 Νοεμβρίου 2019 το διοικητικό 
συμβούλιο της ΕΤΕπ προκειμένου να 
ευθυγραμμιστούν οι πολιτικές της ΕΤΕπ 
με τον στόχο του περιορισμού της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη 
κατ’ ανώτατο όριο στον 1,5°C πάνω από 
τα προβιομηχανικά επίπεδα· επικροτεί 
την αναθεωρημένη πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) για τη δανειοδότηση στον τομέα 
της ενέργειας, ζητεί έναν συγκεκριμένο 
χάρτη πορείας για την επίτευξη του 
επιμέρους στόχου του 50 % για τη δράση 
για το κλίμα και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα έως το 2025, καθώς και να 
δοθούν εγγυήσεις για την κλιματική 
ουδετερότητα του υπόλοιπου δανεισμού, 
μετά από μια ανοικτή και διαφανή 
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 339
Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· επαινεί 
τη δέσμευση της ΕΤΕπ να παύσει τη 
χρηματοδότηση ενεργειακών έργων 
ορυκτών καυσίμων έως το 2021· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 340
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 

15. προειδοποιεί ότι οι προσπάθειες 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπερβολική 
διόγκωση των τιμών των περιουσιακών 
στοιχείων στις σχετικές αγορές· καλεί την 
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υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

ΕΤΕπ να σέβεται τα διάφορα ενεργειακά 
μείγματα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 341
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

15. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
αναθεώρησε την πολιτική της για τη 
δανειοδότηση στον τομέα της ενέργειας 
και διαθέτει το 50 % των πράξεών της για 
τη δράση για το κλίμα και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί την 
ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα με πραγματικά μηδενικές 
εκπομπές έως το 2040, αποδίδοντας 
παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στους 
τομείς και τις περιοχές που επηρεάζονται 
περισσότερο από τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 342
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει την πολιτική της 
για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας και να διαθέτει το 50 % των 
πράξεών της για τη δράση για το κλίμα και 

15. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) να αναθεωρήσει τη στρατηγική 
της για το κλίμα και την πολιτική της για 
τη δανειοδότηση στον τομέα των 
μεταφορών και της ενέργειας και να 
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την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί 
την ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

διαθέτει το 50 % των πράξεών της για τη 
δράση για το κλίμα και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα καλεί την 
ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη βιώσιμη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τα διάφορα ενεργειακά μείγματα 
των κρατών μελών και αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς και τις 
περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο 
από τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 343
Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η τράπεζα διέθεσε χρηματοδότηση 
ύψους 16,52 δισεκατομμυρίων ευρώ για 
έργα για τη στήριξη και την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και την 
ευημερία των ανθρώπων το 201923α, στο 
πλαίσιο δέσμευσης που ίσχυε εκείνη την 
περίοδο για μερίδιο χρηματοδότησης της 
τάξεως του 25 % για τον σκοπό αυτόν, σε 
συνδυασμό με τη δέσμευσή της να 
αυξήσει αυτό το μερίδιο έως και 50 %, η 
ικανότητα αυτή θα αυξηθεί κατ’ ανώτατο 
όριο κατά 16 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 
οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την 
επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα έως 
το 2050 ανέρχονται στα 
660 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως· 
υπενθυμίζει ότι η ανταπόκριση της 
τράπεζας στην πανδημία COVID-19 θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα επενδύσεις 
ύψους 240 δισεκατομμυρίων ευρώ και 
κατέστη δυνατή εντός μερικών 
εβδομάδων·
__________________
23α 
https://www.eib.org/en/about/priorities/cli
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mate-and-
environment/environment/index.htm

Or. en

Τροπολογία 344
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. λαμβάνει υπό σημείωση το 
έγγραφο θέσης της ΕΤΕπ, της 
15ης Ιουνίου 2020, και επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του για φιλόδοξα και 
δεσμευτικά μέτρα, ειδικότερα όσον 
αφορά την επιβολή όρων στη στήριξη για 
τη σταδιακή κατάργηση μέτρων 
σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για 
απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα έως 
το 2050, καθώς και την ενίσχυση των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας για κλιματική 
δράση, προκειμένου να αποκλειστεί ο 
κίνδυνος κάποιες επενδύσεις να μην 
οδηγούν τελικά σε μεγάλες μειώσεις των 
αερίων του θερμοκηπίου· ζητεί, επιπλέον, 
να έχουν όλοι οι ενδιάμεσοι 
χρηματοδοτικοί οργανισμοί που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από την 
ΕΤΕπ ένα σχέδιο απαλλαγής από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 345
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοδότηση που χρειάζεται για να 
επιτευχθεί η ουδετερότητα άνθρακα έως 
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το 2050 ανέρχεται στα 
500 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και 
επιμένει ότι τουλάχιστον το ήμισυ αυτής 
θα πρέπει να εξοικονομηθεί από ιδιωτικές 
επενδύσεις· οι ειδικοί διάλογοι μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών τομέων, καθώς 
και μεταξύ χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και εκπροσώπων της 
βιομηχανίας, θα πρέπει να διευκολύνουν 
τις ιδιωτικές επενδύσεις σε βιώσιμα έργα· 
τέτοιου είδους διάλογοι θα βασίζονται 
στα πορίσματα επιστημονικής έρευνας, η 
οποία θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 346
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την ΕΤΕπ να ορίσει 
χαμηλότερα κατώτατα όρια εισόδου στη 
βιώσιμη χρηματοδότηση, προκειμένου να 
δίνεται στις ΜΜΕ η δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτήν και να ενισχύεται η 
αποτελεσματικότητα των επενδύσεών 
της· καλεί την Επιτροπή, σε συνέργεια με 
την ΕΤΕπ και τις εθνικές αναπτυξιακές 
τράπεζες, να διοχετεύσει άμεσα 
τουλάχιστον το 40 % της 
χρηματοδότησης που προκύπτει από την 
Πράσινη Συμφωνία σε διαφανή και 
εύκολα προσβάσιμα προγράμματα τα 
οποία απευθύνονται σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 347
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. θεωρεί ότι, για να συμβάλει η 
ΕΤΕπ επιτυχώς στη χρηματοδότηση της 
Πράσινης Συμφωνίας, απαιτείται μια 
συμμετοχική προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή, προκειμένου επίσης να 
βελτιωθεί ο συντονισμός με τα διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τις τοπικές 
και τις περιφερειακές αρχές και τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 348
Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι η ανταπόκριση της 
ΕΤΕπ στην πανδημία COVID-19 θα 
πρέπει να συνάδει με τους στόχους του 
SEIP· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν 
μπορούν όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για το κλίμα και επιμένει 
ότι αυτό δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
τη χρηματοδότησή τους·

Or. en

Τροπολογία 349
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την ΕΤΕπ να παύσει τη 
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στήριξη μη βιώσιμων έργων μεταφορών 
και να επιβάλει όρους για τη στήριξη 
μεγάλων εταιρειών υψηλών ανθρακούχων 
εκπομπών που θα αφορούν την έγκριση 
και δημοσιοποίηση επαληθεύσιμων 
σχεδίων μετάβασης για την επίτευξη των 
στόχων κλιματικής ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 350
Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. υπενθυμίζει ότι, από το 2015, 
περισσότερα από 2 600 δισεκατομμύρια 
ευρώ έχουν δημιουργηθεί από την ΕΚΤ, 
χωρίς τον όρο αυτά τα χρήματα να 
τροφοδοτούν την πραγματική οικονομία, 
να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να 
χρηματοδοτούν τη δράση για το κλίμα ή 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με 
αποτέλεσμα μόνον το 11 % των ποσών 
αυτών να φτάνει στην πραγματική 
οικονομία· υπενθυμίζει ότι, το 2008, 
βρέθηκαν τεχνικές λύσεις σε λιγότερο από 
μία εβδομάδα σε πολλές χώρες για να 
διασφαλιστεί ότι τα 1000 δισεκατομμύρια 
ευρώ που δημιουργήθηκαν από την ΕΚΤ 
θα διοχετεύονταν για τη σωτηρία των 
τραπεζών· υπενθυμίζει ότι, το 2020, 
ακόμη και πριν από την έναρξη του 
έκτακτου προγράμματος αγοράς 
στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας 
(PEPP) στο πλαίσιο της έξαρσης της 
νόσου COVID-19 (1 350 δισεκατομμύρια 
ευρώ που ανακοινώθηκαν από 
18 Μαρτίου έως 19 Ιουνίου), η ΕΚΤ 
αποφάσισε να αυξήσει τον ισολογισμό της 
κατά 240 δισεκατομμύρια ευρώ 
επιπλέον24α· υπενθυμίζει ότι, στις 
18 Ιουνίου, η ΕΚΤ χορήγησε επιπλέον 
δάνεια ύψους 1 308 
δισεκατομμυρίων ευρώ με αρνητικό 
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επιτόκιο (-1 %) στο πλαίσιο του 
προγράμματος στοχευμένων πράξεων πιο 
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 
(ΣΠΠΜΑ)· επιμένει ότι η έκδοση 
χρήματος από την ΕΚΤ θα μπορούσε να 
μειωθεί κατά το ήμισυ και να επιφέρει 
καλύτερα αποτελέσματα στη 
σταθερότητα της οικονομίας, καθώς και 
να περιοριστούν οι διαρροές προς την 
κερδοσκοπία, εάν οι όγκοι αυτοί 
διοχετεύονταν σε επενδύσεις για το κλίμα 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω 
της κλιματικής τράπεζας·
__________________
24α 
https://www.lalibre.be/economie/placemen
ts/la-bce-va-racheter-20-milliards-d-
euros-de-dettes-chaque-mois-
5d7a30ecd8ad5847dc99577d

Or. en

Τροπολογία 351
Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. υπενθυμίζει ότι η αναθεώρηση της 
πολιτικής της ΕΤΕπ για τη δανειοδότηση 
στον τομέα των μεταφορών αποτελεί 
βασική προτεραιότητα και ζητεί την 
άμεση έγκριση νέας πολιτικής 
χρηματοδότησης των μεταφορών για τη 
στήριξη της απαλλαγής του τομέα των 
μεταφορών της ΕΕ από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, 
μεταξύ άλλων μέσω της παύσης της 
στήριξης της ΕΤΕπ για αεροσκάφη 
κηροζίνης και μέσω της παροχής 
στήριξης της ΕΤΕπ για αεροδρόμια υπό 
τον όρο ότι αυτά δεν αυξάνουν την 
χωρητικότητά τους· ζητεί την εφαρμογή 
νέων πολιτικών στους βιομηχανικούς 
τομείς υψηλής έντασης άνθρακα όπου 
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δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ, όπως είναι 
του τσιμέντου, των πετροχημικών και του 
χάλυβα, με έμφαση στη βιωσιμότητα και 
τη μετάβαση των τομέων αυτών και την 
προαγωγή μιας κυκλικής οικονομίας που 
βασίζεται σε κύκλους μη τοξικών υλικών 
και με σκοπό την ευθυγράμμιση όλων των 
τομεακών δανείων με την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο 
έως το 2050· καλεί την ΕΤΕπ να 
δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση το μερίδιο 
των στοιχείων του ενεργητικού της που 
χρηματοδοτούν δραστηριότητες οι οποίες 
χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά 
βιώσιμες σύμφωνα με την ταξινομία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 352
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. τονίζει ότι, για να είναι 
αποτελεσματικό το SEIP, η ΕΕ πρέπει να 
συνεργαστεί με τους χρηματοδοτικούς 
εταίρους της, μεταξύ άλλων την ΕΤΕπ, 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), 
τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και 
άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα· χαιρετίζει την ενεργειακή 
στρατηγική που ενέκρινε η ΕΤΑΑ το 
2018, η οποία τοποθετεί την απαλλαγή 
από τις εκπομπές άνθρακα στο επίκεντρο 
των δράσεών της στον τομέα, και το 
ποσοστό χρηματοδότησης της ΕΤΑΑ για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής της τάξεως του 46 % το 2019·

Or. en

Τροπολογία 353
Pierre Larrouturou
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. υπενθυμίζει ότι, για να είναι η 
ΕΤΕπ – κλιματική τράπεζα σε θέση να 
αυξήσει σημαντικά τη δανειοδότηση, 
πρέπει να διαθέτει νέα ίδια κεφάλαια, 
αλλά μεγάλος αριθμός κρατών μελών δεν 
επιθυμούν την αύξηση των συμμετοχών 
τους στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ· 
υπενθυμίζει ότι, ενώ η ΕΚΤ δεν έχει 
δικαίωμα να γίνει μέτοχος της ΕΤΕπ, 
τίποτα δεν την εμποδίζει να παράσχει 
στην ΕΤΕπ οιονεί ίδια κεφάλαια μέσω 
δανείων μειωμένης εξασφάλισης· τονίζει 
ότι, εάν χορηγούσε 100 δισεκατομμύρια 
ευρώ μέσω δανείων μειωμένης 
εξασφάλισης, η ΕΚΤ θα αύξανε τα ίδια 
κεφάλαια της ΕΤΕπ κατά 
50 δισεκατομμύρια, και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο θα έδινε στην ΕΤΕπ – κλιματική 
τράπεζα τη δυνατότητα να αναπτύξει μια 
πολύ περισσότερο φιλόδοξη πολιτική 
δανειοδότησης, και να αυξήσει σταδιακά 
τη δανειοδοτική της ικανότητα χωρίς 
επιτόκια στα 300 δισεκατομμύρια 
ετησίως, πράγμα που θα συνέβαλε πολύ 
περισσότερο στην κάλυψη των 
επενδυτικών αναγκών οι οποίες 
υπολογίζονται τουλάχιστον στα 
660 δισεκατομμύρια ετησίως· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και την 
ΕΤΕπ να διερευνήσουν το ενδεχόμενο να 
ενισχύσει η ΕΚΤ το κεφάλαιο δανείων 
μειωμένης εξασφάλισης της ΕΤΕπ – 
κλιματικής τράπεζας (ή μιας θυγατρικής 
της ΕΤΕπ η οποία θα είναι ειδικά 
αφιερωμένη στο κλίμα), καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση θα έδινε 
τη δυνατότητα επίτευξης τέτοιων όγκων 
δανειοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 354
Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. λαμβάνει, επίσης, υπό σημείωση 
την ενεργειακή στρατηγική που ενέκρινε 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) το 2018 και το 
ποσοστό χρηματοδότησής της για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
της τάξεως του 46 % το 2019·

Or. en

Τροπολογία 355
Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. ζητεί επειγόντως την ενίσχυση 
των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου ως 
προς τον στρατηγικό προσανατολισμό και 
τις πολιτικές της ΕΤΕπ, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο δημοκρατικός έλεγχος 
των επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 356
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
στη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 

διαγράφεται
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στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·
Or. en

Τροπολογία 357
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού· 
τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα 
και τις ικανότητές τους σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και τα εθνικά 
αναπτυξιακά ιδρύματα μπορούν να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη 
μεγιστοποίηση του αντικτύπου των 
δημόσιων κεφαλαίων και θα μπορούσαν 
να επιλεχθούν ως εταίροι υλοποίησης στο 
πλαίσιο του InvestEU για να συνδράμουν 
στην επίτευξη των κλιματικών στόχων 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 358
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων της 
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συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

Πράσινης Συμφωνίας που σχετίζονται με 
το SEIP, συμβάλλοντας έτσι στην 
επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του 
Παρισιού· υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) μπορεί να συνδράμει 
στην επίτευξη του SEIP και να 
κινητοποιήσει επενδύσεις στην Ευρώπη 
και εκτός αυτής για την προστασία του 
κλίματος και του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 359
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και 
άλλων περιβαλλοντικών στόχων της 
Ένωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξασφάλισης τοπικής τεχνικής 
υποστήριξης για τους φορείς υλοποίησης 
έργων και την καινοτομία, καθώς και τον 
ρόλο των «φυτωρίων έργων» που 
βοηθούν ώριμα έργα να λάβουν 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 360
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
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που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού· 
υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των 
ΜΜΕ έχει ζωτική σημασία για την 
επιτυχή υλοποίηση του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 361
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Πέτρος Κόκκαλης, Carmen Avram, Evelyn Regner, 
Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η 
Παγκόσμια Τράπεζα, στη χρηματοδότηση 
βιώσιμων έργων, συμβάλλοντας έτσι στην 
επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του 
Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 362
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα 
(NPBI) και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στη χρηματοδότηση βιώσιμων 
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συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

έργων, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη 
των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 363
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
στη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

16. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι υγιείς νομισματικές 
πολιτικές, η σταθερή προσφορά 
χρήματος, οι σταθερές τιμές και τα 
κανονικά επιτόκια στη χρηματοδότηση 
βιώσιμων έργων τα οποία απαιτούν 
μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και έχουν 
χαμηλότερη χρονική προτίμηση·

Or. en

Τροπολογία 364
Pierre Larrouturou, Siegfried Mureşan, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει επίσης τα 
πλεονεκτήματα των NPBI όσον αφορά τη 
σύλληψη, τη διαχείριση και τη 
χρηματοδότηση σχετικά μικρότερων 
έργων, λόγω της πείρας τους στον τομέα· 
χαιρετίζει, επομένως, τη συμμετοχή τους 
σε διαφορετικές πτυχές του επενδυτικού 
σχεδίου «Βιώσιμη Ευρώπη», καθώς 
αποτελούν τους πλέον κατάλληλους 
φορείς για τη διοχέτευση επενδύσεων 
ευρωπαϊκού επιπέδου προς τα κάτω σε 
τοπική κλίμακα·

Or. en
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Τροπολογία 365
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης στη 
δημόσια και την ιδιωτική 
χρηματοδότηση προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι ενισχυμένες πράσινες 
επενδύσεις, η ανάπτυξη και η πρόσβαση 
στα εργαλεία ψηφιοποίησης, στον 
εκσυγχρονισμό και την καινοτομία που θα 
επιτρέψουν στους γεωργούς, στον 
γεωργικό τομέα και στις αγροτικές 
περιοχές να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες που αφορούν την πραγμάτωση 
των στόχων και της φιλοδοξίας της 
Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 366
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. σημειώνει ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις μπορούν να συμβάλλουν στη 
βιώσιμη ανάκαμψη και ανθεκτικότητα 
όταν η χρηματοδότηση κατευθύνεται σε 
πράσινες επενδύσεις, όπως τα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα υπερδίκτυα και 
τα ευφυή δίκτυα, τα σιδηροδρομικά 
δίκτυα και τις σιδηροδρομικές οδούς, την 
ενεργειακή απόδοση και τα έργα 
κυκλικής οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 367
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ανεξάρτητες αρχές 
εποπτείας για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα για να παρακολουθούν την 
εφαρμογή των ταμείων ανάκαμψης της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 368
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. τονίζει ότι τα διαφορετικά σημεία 
εκκίνησης και η δυνατότητα ανάπτυξης 
για τις διαφορετικές περιοχές και τα 
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την ανάπτυξη των εθνικών 
σχεδίων, στην κατανομή της 
χρηματοδότησης και στη 
μακροπρόθεσμη δημοσιονομική 
προοπτική·

Or. en

Τροπολογία 369
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 

17. θεωρεί ότι η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και η προώθηση της 
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την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά 
πόσον είναι εφικτό να συμπεριληφθούν 
κριτήρια βιωσιμότητας στο πλαίσιο 
ασφαλειών της και στην ετήσια διαδικασία 
της για την προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων, εξετάζοντας παράλληλα 
τρόπους για τη διοχέτευση δανείων σε 
επενδύσεις ενεργειακής μετάβασης και 
στην ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης 
οικονομίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19·

βιωσιμότητας εμπίπτει στην εντολή της 
ΕΚΤ και υπενθυμίζει τη δήλωσή του 
Προέδρου της ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει την 
ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για τη 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών 
και επικροτεί τη φιλοδοξία που επέδειξε 
στην πρόσφατη απάντηση του 
Ευρωσυστήματος στις δημόσιες 
διαβουλεύσεις της Επιτροπής σχετικά με 
την ανανεωμένη στρατηγική για τη 
βιώσιμη χρηματοδότηση και την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών· καλεί την ΕΚΤ να 
εκπονήσει αναθεώρηση της στρατηγικής 
νομισματικής πολιτικής της για να 
ευθυγραμμίσει το πλαίσιο ασφαλειών της 
και την ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων με τη 
Συμφωνία του Παρισιού και να 
δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τον βαθμό 
ευθυγράμμισης με τη Συμφωνία του 
Παρισιού, καταρτίζοντας ταυτόχρονα 
έναν σαφή χάρτη πορείας με στόχους, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα την 
ταξινομία της ΕΕ για τις δράσεις αυτές 
ανάλογα με την περίπτωση, εξετάζοντας 
παράλληλα τρόπους για τη διοχέτευση 
δανείων σε επενδύσεις ενεργειακής 
μετάβασης και στην ανοικοδόμηση μιας 
βιώσιμης οικονομίας μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 370
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
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περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19· 
πιστεύει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να 
ευθυγραμμίσει το πλαίσιο ασφαλειών της 
και το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του 
επιχειρηματικού τομέα με τη δέσμευση 
της ΕΤΕπ για σταδιακή κατάργηση των 
ορυκτών καυσίμων από το 2021· πιστεύει 
ότι η ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να 
αποκλείσει τα πυρηνικά από το πλαίσιο 
ασφαλειών της και το πρόγραμμα αγοράς 
ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 371
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, 
Carmen Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, 
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
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ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19· 
προτρέπει την ΕΚΤ να προχωρήσει στην 
αναθεώρηση της νομισματικής πολιτικής 
της ώστε να αξιολογήσει τη 
χρηματοδότηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων που βλάπτουν σοβαρά 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
στόχους· καλεί την ΕΚΤ να ανακοινώνει 
σε ετήσια βάση τον βαθμό ευθυγράμμισής 
της με τη Συμφωνία του Παρισιού και 
την έκθεσή της στην ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 372
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ 
υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας 
ταξινομίας ως μέσο για τη διευκόλυνση 
της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών 
παραμέτρων στα χαρτοφυλάκια των 
κεντρικών τραπεζών· καλεί την ΕΚΤ να 
αξιολογήσει κατά πόσον είναι εφικτό να 
συμπεριληφθούν κριτήρια βιωσιμότητας 
στο πλαίσιο ασφαλειών της και στην 
ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ στοχεύει 
στην υποστήριξη της ανάπτυξης μιας 
ταξινομίας ως μέσου για τη διευκόλυνση 
της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών 
παραμέτρων στα χαρτοφυλάκια των 
κεντρικών τραπεζών και ως τρόπου 
άμεσης επανεξισορρόπησης του 
χαρτοφυλακίου ομολόγων έντασης 
άνθρακα στο πλαίσιο του προγράμματος 
αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού 
τομέα (CSPP)· καλεί την ΕΚΤ να 
αξιολογήσει κατά πόσον είναι εφικτό να 
συμπεριληφθούν κριτήρια βιωσιμότητας 
στο πλαίσιο ασφαλειών της και στην 
ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19· 
καλεί την ΕΚΤ να δημοσιοποιεί σε ετήσια 
βάση το μερίδιο των στοιχείων του 
ενεργητικού της που χρηματοδοτούν 
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δραστηριότητες οι οποίες 
χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά 
βιώσιμες σύμφωνα με την ταξινομία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 373
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά 
πόσον είναι εφικτό να συμπεριληφθούν 
κριτήρια βιωσιμότητας στο πλαίσιο 
ασφαλειών της και στην ετήσια 
διαδικασία της για την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων, εξετάζοντας 
παράλληλα τρόπους για τη διοχέτευση 
δανείων σε επενδύσεις ενεργειακής 
μετάβασης και στην ανοικοδόμηση μιας 
βιώσιμης οικονομίας μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19·

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 374
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
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τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
υπογραμμίζει ότι οι περιβαλλοντικές και 
κλιματικές καταστροφές ενέχουν ολοένα 
περισσότερους κινδύνους 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, 
ως εκ τούτου, η προληπτική ρύθμιση και 
εποπτεία θα πρέπει να ενσωματώσουν 
στις αξιολογήσεις τους αυτούς τους 
μακροπρόθεσμους κινδύνους· καλεί την 
ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον είναι 
εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 375
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά 
πόσον είναι εφικτό να συμπεριληφθούν 
κριτήρια βιωσιμότητας στο πλαίσιο 
ασφαλειών της και στην ετήσια 
διαδικασία της για την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων, εξετάζοντας 
παράλληλα τρόπους για τη διοχέτευση 
δανείων σε επενδύσεις ενεργειακής 
μετάβασης και στην ανοικοδόμηση μιας 
βιώσιμης οικονομίας μετά την κρίση της 

17. λαμβάνει γνώση της δήλωσης του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
διερωτάται κατά πόσον οι πράξεις αυτές 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
εντολής της ΕΚΤ, όπως κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 127 της ΣΛΕΕ·



AM\1209233EL.docx 217/331 PE652.496v02-00

EL

νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 376
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
θεωρεί ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να 
συμπεριλάβει την ταξινομία ως βασικό 
κριτήριο επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα 
αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού 
τομέα· καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει 
κατά πόσον είναι εφικτό να 
συμπεριληφθούν κριτήρια βιωσιμότητας 
στο πλαίσιο ασφαλειών της και στην 
ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 377
Aurore Lalucq, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
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περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19· τα 
πυρηνικά δεν θα πρέπει να 
συγκαταλέγονται στις επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 378
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
θεωρεί ότι ταξινομία αυτή θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με τον 
κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

Or. en
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Τροπολογία 379
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά 
πόσον είναι εφικτό να συμπεριληφθούν 
κριτήρια βιωσιμότητας στο πλαίσιο 
ασφαλειών της και στην ετήσια διαδικασία 
της για την προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων, εξετάζοντας παράλληλα 
τρόπους για τη διοχέτευση δανείων σε 
επενδύσεις ενεργειακής μετάβασης και 
στην ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης 
οικονομίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19·

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να συμπεριλάβει κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 380
Caroline Nagtegaal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά πόσον 
είναι εφικτό να συμπεριληφθούν κριτήρια 
βιωσιμότητας στην ετήσια διαδικασία της 
για την προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων, εξετάζοντας παράλληλα 
τρόπους για τη διοχέτευση δανείων σε 
επενδύσεις ενεργειακής μετάβασης και 
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ενεργειακής μετάβασης και στην 
ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

στην ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης 
οικονομίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 381
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει κατά 
πόσον είναι εφικτό να συμπεριληφθούν 
κριτήρια βιωσιμότητας στο πλαίσιο 
ασφαλειών της και στην ετήσια διαδικασία 
της για την προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων, εξετάζοντας παράλληλα 
τρόπους για τη διοχέτευση δανείων σε 
επενδύσεις ενεργειακής μετάβασης και 
στην ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης 
οικονομίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19·

17. υπενθυμίζει τη δήλωση του 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη μιας ταξινομίας ως μέσο για 
τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα 
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών· 
καλεί την ΕΚΤ να συμπεριλάβει κριτήρια 
βιωσιμότητας στο πλαίσιο ασφαλειών της 
και στην ετήσια διαδικασία της για την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, 
εξετάζοντας παράλληλα τρόπους για τη 
διοχέτευση δανείων σε επενδύσεις 
ενεργειακής μετάβασης και κυκλικής 
οικονομίας και στην ανοικοδόμηση μιας 
βιώσιμης οικονομίας μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 382
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές 
αρχές να αναπτύξουν, από κοινού με τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές, ετήσιες 
προσομοιώσεις ακραίων κλιματικών 
καταστάσεων στα χρηματοπιστωτικά 
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ιδρύματα τα οποία εποπτεύουν, όπως 
συζητείται επί του παρόντος ιδίως στο 
πλαίσιο του δικτύου κεντρικών τραπεζών 
και ρυθμιστικών αρχών για την 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα (NGFS), προκειμένου να γίνει 
κατανοητή η ύπαρξη και η έκταση των 
σχετικών με το κλίμα 
χρηματοοικονομικών κινδύνων στα 
χαρτοφυλάκια των σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 383
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπενθυμίζει ότι σημαντικό 
ποσοστό του κονδυλίου για την κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα διατεθεί για 
τη στήριξη περιβαλλοντικών στόχων και 
στόχων που σχετίζονται με το κλίμα· 
υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ 
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και γίνονται 
συζητήσεις σχετικά με τους εν λόγω 
περιβαλλοντικούς στόχους και τους 
στόχους που σχετίζονται με το κλίμα και 
τις σχετικές απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 384
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. Στηρίζει τις εκκλήσεις της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
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δικτύου κεντρικών τραπεζών και 
ρυθμιστικών αρχών για την ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS), για 
όσο το δυνατόν συντομότερη διεύρυνση 
της ενωσιακής ταξινόμησης ώστε να 
περιλαμβάνει μη βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια νομοθετική 
πρόταση επί αυτού του θέματος πριν από 
το τέλος του 2020·

Or. en

Τροπολογία 385
Paul Tang, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Πέτρος Κόκκαλης, Jonás Fernández, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. Στηρίζει τις εκκλήσεις της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
δικτύου κεντρικών τραπεζών και 
ρυθμιστικών αρχών για την ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) για 
όσο το δυνατόν συντομότερη επέκταση 
της ενωσιακής ταξινόμησης ώστε να 
περιλαμβάνει μη βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες, προκειμένου να 
επιτρέπεται στους φορείς 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας η 
καλύτερη αξιολόγηση των 
χρηματοπιστωτικών κινδύνων που 
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 386
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την ΕΚΤ να συντάξει έως το 
τέλος του 2020 μια δημόσια έκθεση 
σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης του 
μεριδίου του δημόσιου χρέους που 
οφείλεται στην ΕΚΤ· πιστεύει ότι μια 
τέτοια ελάφρυνση του χρέους θα στηρίξει 
τα κράτη μέλη όσον αφορά την επένδυση 
σε βιώσιμες δραστηριότητες και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 387
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την ΕΚΤ να ανακοινώνει σε 
ετήσια βάση τον βαθμό ευθυγράμμισής 
της με τη Συμφωνία του Παρισιού και 
την έκθεσή της στην ταξινόμηση της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 388
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, 
Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές 
αρχές (ΕΕΑ) να αναπτύξουν άμεσα, από 
κοινού με τις εθνικές αρμόδιες αρχές 
(ΕΑΑ), ετήσιες δοκιμές σεναρίων 
κλιματικών συνθηκών στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τους 
οποίους εποπτεύουν, όπως συζητείται επί 
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του παρόντος ιδίως στο πλαίσιο του 
δικτύου κεντρικών τραπεζών και 
ρυθμιστικών αρχών για την ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS), 
προκειμένου να γίνει κατανοητή η ύπαρξη 
και η έκταση των σχετικών με το κλίμα 
χρηματοοικονομικών κινδύνων στα 
χαρτοφυλάκια των σχετικών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 389
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας·

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση ώστε να ενσωματώνεται 
η βιωσιμότητα σε όλους τους 
χρηματοοικονομικούς κανονισμούς μέσω 
νομοθετικών αναθεωρήσεων, ιδίως με 
την ενσωμάτωση των κινδύνων 
βιωσιμότητας σε μεθοδολογίες 
πιστοληπτικής διαβάθμισης, 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
και κεφαλαιακές απαιτήσεις· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας με ειδικούς ανά 
τομέα Βασικούς δείκτες επιδόσεων, για 
αναθεώρηση του τρέχοντος πλαισίου 
δημοσιοποίησης εταιρικών πληροφοριών 
σύμφωνα με τα ολοκληρωμένα πρότυπα 
υποβολής εκθέσεων και λογιστικής με 
ανεξάρτητους εξωτερικούς ελέγχους και 
μηχανισμό επαλήθευσης, και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου ηλεκτρονικού 
ενωσιακού μητρώου δεδομένων 
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βιωσιμότητας το οποίο επιτρέπει τη 
σύγκριση εταιρειών βάσει του αντικτύπου 
τους στη βιωσιμότητα και των επιδόσεών 
τους σε σχέση με επιστημονικούς 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους· θα πρέπει να αναπτυχθούν 
απλοποιημένα πρότυπα υποβολής 
εκθέσεων για τις ΜΜΕ ώστε να τους 
επιτραπεί να συμμετέχουν πλήρως στις 
κεφαλαιαγορές·

Or. en

Τροπολογία 390
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Valérie 
Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας·

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας με διαφανείς 
μεθοδολογίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα δεδομένα μπορούν να αναλύονται 
ανεξάρτητα για τη μείωση της 
υπερβολικής εξάρτησης από παρόχους 
δεδομένων εκτός της ΕΕ και την 
αποφυγή πιθανών συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ αξιολογητών και 
παρόχων σημάτων, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη τη σύσταση του Φόρουμ υψηλού 
επιπέδου της Ένωσης των 
Κεφαλαιαγορών για την ενσωμάτωση 
δεδομένων της οδηγίας για τον 
συντελεστή φερεγγυότητας (SRD) και της 
οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
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(NFRD) σε ένα ενιαίο σημείο 
εξυπηρέτησης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 391
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας·

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, για 
πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και προσβάσιμα 
δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι που θα 
επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης των 
δεικτών βιωσιμότητας με ειδικούς ανά 
τομέα Βασικούς δείκτες επιδόσεων, ένα 
ενωσιακό δημόσιο μητρώο δεδομένων 
βιωσιμότητας, καθώς και μέσω της 
ενσωμάτωσης της διάστασης της 
βιωσιμότητας σε όλες τις δημοσιονομικές 
νομοθεσίες μέσω νομοθετικών 
αναθεωρήσεων, ώστε να επιτρέπεται 
στους επενδυτές να ενεργούν καλύτερα 
ανάλογα με τις προτιμήσεις τους ως προς 
τη βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 392
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
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χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας·

χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα εξελισσόμενο οικολογικό σήμα της 
ΕΕ για χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για 
ένα δεσμευτικό πρότυπο πράσινων 
ομολόγων της ΕΕ, και για πιο αξιόπιστα, 
συγκρίσιμα και προσβάσιμα δεδομένα 
βιωσιμότητας, κάτι που θα επιτευχθεί 
μέσω της εναρμόνισης των δεικτών 
βιωσιμότητας και της δημιουργίας ενός 
δημόσιου μητρώου δεδομένων 
βιωσιμότητας· θεωρεί ότι ένα σημαντικό 
μέρος των ομολόγων της ΕΕ που 
πρόκειται να εκδοθούν για τη 
χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης 
της ΕΕ θα πρέπει να εκδοθούν σύμφωνα 
με το πρότυπο πράσινων ομολόγων της 
ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 393
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας·

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας· υπενθυμίζει 
πόσο σημαντική είναι η οικολογική 
διάσταση των χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων για τον διεθνή ρόλο του 
ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία.

Or. en
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Τροπολογία 394
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας·

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας, καθώς και 
μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης 
της βιωσιμότητας σε όλες τις 
χρηματοοικονομικές νομοθεσίες μέσω 
νομοθετικών αναθεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 395
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ 
για χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας·

18. υποστηρίζει την ύπαρξη μιας 
βιώσιμης οικονομικής στρατηγικής 
σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, η οποία θα 
βασίζεται στην υγιή οικονομική 
πρακτική· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και προσβάσιμα 
δεδομένα βιωσιμότητας, τα οποία θα 
λαμβάνονται κατόπιν ανεξάρτητης 
έρευνας αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 396
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας·

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, για 
ένα ενωσιακό κριτήριο αξιολόγησης όσον 
αφορά την κλιματική μετάβαση και ένα 
κριτήριο αξιολόγησης βάσει της 
Συμφωνίας του Παρισιού για πιο 
αξιόπιστα, συγκρίσιμα και προσβάσιμα 
δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι που θα 
επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης των 
δεικτών βιωσιμότητας και της δημιουργίας 
ενός δημόσιου μητρώου δεδομένων 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 397
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα οικολογικό σήμα της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για ένα 
πρότυπο πράσινων ομολόγων της ΕΕ, και 
για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 

18. υποστηρίζει την ανανέωση της 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για ένα πρότυπο πράσινων ομολόγων της 
ΕΕ, και για πιο αξιόπιστα, συγκρίσιμα και 
προσβάσιμα δεδομένα βιωσιμότητας, κάτι 
που θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης 
των δεικτών βιωσιμότητας και της 
δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου 
δεδομένων βιωσιμότητας·
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δεδομένων βιωσιμότητας·

Or. es

Τροπολογία 398
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Πέτρος Κόκκαλης, Joachim Schuster, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Evelyn Regner, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επαινεί την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με βάση τις πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για 
τη βιώσιμη χρηματοδότηση του 2018· 
ζητεί την άμεση έγκριση δευτερογενούς 
νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την 
πλήρη σειρά κριτηρίων και δεικτών 
βιωσιμότητας· ζητεί ειδικότερα την 
άμεση εφαρμογή της αρχής της «μη 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης» σύμφωνα 
με τον κανονισμό για τη γνωστοποίηση 
και τον κανονισμό για την ταξινόμηση· 
επισημαίνει τη σημασία της ύπαρξης 
εξίσου φιλόδοξων απαιτήσεων 
γνωστοποίησης για όλα τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 399
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επιμένει ότι απαιτούνται πιο 
αξιόπιστα, συγκρίσιμα και προσβάσιμα 
δεδομένα για τη βιωσιμότητα 
προκειμένου να λειτουργεί στην πράξη το 
βιώσιμο χρηματοοικονομικό σύστημα της 
ΕΕ. Οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης 
πληροφοριών των εταιρειών πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται με τον κανονισμό για 
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την ταξινόμηση και τον κανονισμό για τη 
γνωστοποίηση και να διατίθενται σε 
τυποποιημένη και ψηφιακή μορφή. Είναι 
απαραίτητο να υπάρχει ένα δημόσιο 
μητρώο δεδομένων βιωσιμότητας για τη 
δημόσια διάθεση δεδομένων, το οποίο 
μπορεί να ελαφρύνει τις επιβαρύνσεις 
τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους 
διαμεσολαβητές, ως «ενιαίο σημείο 
εξυπηρέτησης»·

Or. en

Τροπολογία 400
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. πιστεύει ότι είναι σωστό να 
αποθαρρύνονται οι μη βιώσιμες 
επενδύσεις, ωστόσο πιστεύει επίσης 
θερμά ότι οι εταιρείες που ακολουθούν 
τους κανόνες για τις βιώσιμες επενδύσεις 
πρέπει να επιβραβεύονται αφενός ώστε να 
ενθαρρύνονται οι οικονομικές επενδύσεις 
σε βιώσιμες δραστηριότητες και 
αφετέρου ώστε να μην επιτρέπεται στις 
εταιρείες να μεταφέρουν τις 
δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες με 
διαφορετικούς περιβαλλοντικούς στόχους 
όσον αφορά την κλιματική ουδετερότητα·

Or. en

Τροπολογία 401
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
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τα απαραίτητα νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέτρα για την παροχή 
κινήτρων σχετικά με βιώσιμες ιδιωτικές 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
γνωστοποίησης τυποποιημένων και 
προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με τη 
βιωσιμότητα για ιδιωτικά κεφάλαια και 
της εκτίμησης των επιτόπιων 
επιπτώσεών τους στη βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 402
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ 
είναι ο μεγαλύτερος εκδότης πράσινων 
ομολόγων παγκοσμίως και πρωτοστατεί 
στην έκδοση των επιτυχημένων πράσινων 
ομολόγων τα οποία συγκέντρωσαν 
περισσότερα από 23 δισεκατομμύρια 
EUR σε διάστημα 11 ετών, ενώ η 
παγκόσμια αγορά πράσινων ομολόγων 
σήμερα ανέρχεται σε περισσότερα από 
400 δισεκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι 
μείζων πρόκληση υπήρξε ο καθορισμός 
κοινών προτύπων ώστε να αποφευχθεί το 
«πράσινο ξέπλυμα»· χαιρετίζει τα νέα 
Ομόλογα Στήριξης της Βιωσιμότητας της 
ΕΤΕπ που εκδόθηκαν το 2018 και 
σχεδιάστηκαν για να στηρίξουν τις 
επενδύσεις που σχετίζονται με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο 
καθορισμός κοινών προτύπων όσον 
αφορά αυτά τα νέα ομόλογα, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι τα έργα είναι 
διαφανή, επαληθεύσιμα και μετρήσιμα· 
καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει και να 
επεκτείνει την έκδοση πράσινων 
ομολόγων, που θα στοχεύουν στη 
διευκόλυνση της εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
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θα είναι επιλέξιμα να αγοράζονται από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και 
να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς 
πράσινων ομολόγων με βάση το έργο που 
γίνεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 
της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της ταξινομίας της 
ΕΕ για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 403
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, 
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει αμέσως τις συμβουλές της 
Τεχνικής ομάδας εμπειρογνωμόνων 
σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση 
και να αποκλείσει πλήρως τον 
χαρακτηρισμό της παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας ως βιώσιμης δραστηριότητας 
σύμφωνα με το πλαίσιο ταξινόμησης, 
ακόμα και ως μεταβατική 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 404
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει μια σταδιακή προσέγγιση 
όσον αφορά την εισαγωγή ενός 
εναρμονισμένου οικολογικού σήματος για 
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χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ώστε να 
επιτρέπεται σε όλους τους φορείς της 
αγοράς να έχουν επαρκή χρόνο για να 
προσαρμοστούν στα πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 405
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Lídia Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του 
πεδίου εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 406
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του 
πεδίου εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 407
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Pedro Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ·

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ· ζητεί η αρχή της μη 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης να λαμβάνει 
υπόψη συγκεκριμένους κοινωνικούς 
στόχους, συμπεριλαμβανομένων των 
απουσιών των υπαλλήλων, του ποσοστού 
των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης 
και των υπαλλήλων που εργάζονται βάσει 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων, του 
ποσοστού των μισθών που υπερβαίνουν 
τους μισθούς διαβίωσης, των 
μισθολογικών διαφορών λόγω φύλου και 
εθνικότητας, της σχέσης μισθού και 
μεταβλητών αποδοχών μεταξύ των 
εργαζομένων που κατέχουν ηγετικές 
θέσεις και των μέσων υπαλλήλων, των 
πρακτικών φορολογικής συμμόρφωσης 
και διαφθοράς· ζητεί οι δραστηριότητες 
που υλοποιούνται από εταιρείες οι οποίες 
δεν συγκεντρώνουν επαρκή βαθμολογία 
σε οποιαδήποτε από τις ως άνω 
παραμέτρους να μην κρίνονται ως 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
σύμφωνα με τον κανονισμό για τη 
γνωστοποίηση και τον κανονισμό για την 
ταξινόμηση·

Or. en

Τροπολογία 408
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
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πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ·

πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, έως 
τον Δεκέμβριο του 2021, η Επιτροπή θα 
πρέπει να δημοσιεύσει μια έκθεση, η 
οποία θα καθορίζει τις απαιτήσεις για την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού για την ταξινόμηση ώστε να 
καλύπτει κοινωνικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 409
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ·

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας και τη φιλόδοξη 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 410
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ·

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, το συντομότερο 
δυνατόν, μεταξύ άλλων με την αξιολόγηση 
της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της 
ταξινομίας και την ανάπτυξη ενός 
προτύπου κοινωνικών ομολόγων της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 411
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ·

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 412
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την αξιολόγηση της επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ·

19. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν κοινωνικοί στόχοι στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την προβλεπόμενη επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της ταξινομίας και την 
ανάπτυξη ενός προτύπου κοινωνικών 
ομολόγων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 413
Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. υπενθυμίζει το άρθρο 26 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/… για την ταξινομία [Κανονισμός 
για την ταξινομία] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, βάσει 
του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
εντολή να αξιολογήσει την εφαρμογή μιας 
καφέ ταξινομίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2021·

Or. en

Τροπολογία 414
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. ζητεί τη δημιουργία μιας καφέ 
ταξινομίας σύμφωνα με τις συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
δικτύου κεντρικών τραπεζών και 
ρυθμιστικών αρχών για την ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 415
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης 
στο πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων 
με την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου 
για τους μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 

διαγράφεται
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αμοιβών και των καθηκόντων 
καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, καθώς και με τη 
θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· 
επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 416
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου για 
τους μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 
αμοιβών και των καθηκόντων 
καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, καθώς και με τη 
θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· 
επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση·

20. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης, στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου για 
τους μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 
αμοιβών, των δεσμευτικών κανόνων όσον 
αφορά την ισότητα μεταξύ των φύλων και 
των καθηκόντων καταπιστευματοδόχου για 
τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, καθώς και 
με τη θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· 
επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση και την επικείμενη 
αναθεώρηση των απαιτήσεων της ΕΕ για 
τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών· 
υπογραμμίζει ότι αυτού του είδους η 
αναθεώρηση θα πρέπει να διασφαλίζει 
την ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας 
δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη 
βιωσιμότητα από τους συμμετέχοντες του 
ιδιωτικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει μια νομοθετική πρόταση 
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σχετικά με τα καθήκοντα του διοικητικού 
συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
υποχρεωτικών στρατηγικών 
βιωσιμότητας και μετρήσιμων στόχων 
για τις μεγάλες εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 417
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου για 
τους μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 
αμοιβών και των καθηκόντων 
καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, καθώς και με τη 
θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· 
επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση·

20. υποστηρίζει την έκκληση της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, 
σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων 
προώθησης του μακροπρόθεσμου 
χαρακτήρα προς όφελος των ανθρώπων 
και του πλανήτη· επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου για 
τους μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 
αμοιβών και των καθηκόντων 
καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, καθώς και με τη 
θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις σε 
συνδυασμό με την ανάληψη ευθύνης και 
τη δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο 
της ΕΕ· επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια νομοθετική πρόταση 
σχετικά με τα καθήκοντα του διοικητικού 
συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
υποχρεωτικών στρατηγικών 
βιωσιμότητας και μετρήσιμων στόχων 
για τις μεγάλες εταιρείες·

Or. en
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Τροπολογία 418
Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου για 
τους μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 
αμοιβών και των καθηκόντων 
καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, καθώς και με τη 
θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· 
επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση·

20. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου για 
τους μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 
αμοιβών και των καθηκόντων 
καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, καθώς και με τη 
θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· 
επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση· προτείνει να εισπράττεται 
φόρος επί των τόκων και των 
μερισμάτων που διανέμουν εταιρείες των 
οποίων η έδρα βρίσκεται εκτός Ευρώπης, 
όταν οι τελικοί δικαιούχοι είναι άγνωστοι 
(τραστ, εξωχώριες εταιρείες)·

Or. fr

Τροπολογία 419
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Othmar Karas, Christian Doleschal, Inese Vaidere, Esther de Lange, Lídia 
Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης 
στο πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων 
με την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου 
για τους μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 

20. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 
τον τρόπο με τον οποίο μια 
μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να 
ενσωματωθεί καλύτερα στο καθεστώς 
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μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 
αμοιβών και των καθηκόντων 
καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, καθώς και με τη 
θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· 
επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση·

εταιρικής διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 420
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου για 
τους μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 
αμοιβών και των καθηκόντων 
καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, καθώς και με τη 
θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· 
επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση·

20. ζητεί νέα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων φορολογικών 
κινήτρων, για την ενθάρρυνση του 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προς 
όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη· 
επιμένει ότι πρέπει να ενσωματωθούν 
στόχοι διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου για τους 
μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 
αμοιβών και των καθηκόντων 
καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, καθώς και με τη 
θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· 
επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 421
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Valentino Grant, Marco 
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Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων με 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων ψήφου 
για τους μακροπρόθεσμους μετόχους, τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των 
αμοιβών και των καθηκόντων 
καταπιστευματοδόχου για τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, καθώς και με τη 
θέσπιση υποχρέωσης για υποβολή 
εκθέσεων βιωσιμότητας και δέουσα 
επιμέλεια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις· 
επικροτεί την προετοιμασία μιας 
πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση·

20. επιμένει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν στόχοι διακυβέρνησης στο 
πλαίσιο βιωσιμότητας χωρίς να 
προκαλείται επιπλέον γραφειοκρατία και 
κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και 
για τους μετόχους και τους πελάτες, όπως 
έχουμε δει να γίνεται μετά από την 
χαοτική εφαρμογή της οδηγίας για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MiFID II)·

Or. en

Τροπολογία 422
Paul Tang, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. Επικροτεί την επέκταση του 
πλαισίου βιωσιμότητας στον τομέα των 
επιχειρήσεων· ζητεί την υποχρεωτική 
υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και 
δέουσα επιμέλεια τόσο για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις, πιο αυστηρή 
εταιρική ευθύνη όσον αφορά τους 
κινδύνους βιωσιμότητας και καλύτερης 
ποιότητας δημοσιοποίηση πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω της 
εισαγωγής μηχανισμού επαλήθευσης και 
ανεξάρτητων ελέγχων·



PE652.496v02-00 244/331 AM\1209233EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 423
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. ζητεί φιλόδοξη αναθεώρηση της 
οδηγίας για τη δημοσίευση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην αγορά της ΕΕ έχουν ισότιμη 
υποχρέωση γνωστοποίησης των 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους 
στην περιβαλλοντική, κοινωνική και 
διοικητική βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 424
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
μη βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος 
αυτός δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 425
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Pedro Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου της 
Βασιλείας· ζητεί την αναθεώρηση του 
κανονισμού για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου 
να προωθείται η διαφάνεια στην 
αξιολόγηση της βιωσιμότητας και η 
αξιολόγηση της δυνατότητας 
ενσωμάτωσης συντελεστών 
βιωσιμότητας στη νομοθεσία 
προληπτικής εποπτείας· ζητεί την 
ανάπτυξη μιας καφέ ταξινομίας, η οποία 
θα περιλαμβάνει επενδύσεις που 
παρουσιάζουν αυξημένη έκθεση σε 
κλιματικούς κινδύνους, καθώς και τη 
χρήση αυτής της καφέ ταξινομίας στο 
πλαίσιο προληπτικής εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 426
Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας, τα 
οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις 



PE652.496v02-00 246/331 AM\1209233EL.docx

EL

επερχόμενες αναθεωρήσεις των ΟΑΠΙ, 
του ΚΚΑ/της ΟΚΑ και των πλαισίων 
φερεγγυότητας· αναγνωρίζοντας τη 
σημασία του ιδιωτικού τομέα στη 
χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια 
βιώσιμη οικονομία, επισημαίνει την 
ανάγκη για εξισορρόπηση αυτών των 
μέτρων με σχετικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες 
και κατ’ επέκταση ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον προληπτικό 
χειρισμό των περιπτώσεων «πράσινης 
έκθεσης»·

Or. en

Τροπολογία 427
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας· 
πιστεύει ότι για την αξιολόγηση ενός 
έργου, η πιστοληπτική αξιολόγηση δεν 
αποτελεί επαρκή παράμετρο επειδή είναι 
απαραίτητη η αξιολόγηση του έργου στο 
σύνολό του προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι όλα τα προκαθορισμένα κριτήρια, και 
όχι μόνο τα κριτήρια πιστωτικής φύσεως, 
αλλά και τα κριτήρια για τη βιωσιμότητα 
γίνονται συνεχώς σεβαστά σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής·

Or. en
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Τροπολογία 428
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες θα 
οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα στοιχεία 
ενεργητικού, με φαινόμενα εγκλωβισμού, 
γεγονός που θα αποτελέσει σημαντικό 
εμπόδιο στην επίτευξη των κλιματικών 
και περιβαλλοντικών στόχων· θεωρεί ότι 
ο κίνδυνος αυτός δεν ενσωματώνεται 
επαρκώς στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας και τα πλαίσια προληπτικής 
εποπτείας· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με 
την ταξινομία της ΕΕ οι οικονομικές 
δραστηριότητες συμβάλλουν ουσιαστικά 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
μόνον όταν δεν οδηγούν σε φαινόμενα 
εγκλωβισμού στοιχείων ενεργητικού, τα 
οποία δεν είναι συμβατά με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 429
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες θα 
οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα στοιχεία 
ενεργητικού, με φαινόμενα εγκλωβισμού· 
θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός δεν 
ενσωματώνεται επαρκώς στις αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας και τα πλαίσια 
προληπτικής εποπτείας· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει, πριν από το τέλος 
του 2021, νομοθετικές προτάσεις για την 
αναβάθμιση του εγχειριδίου κανόνων της 
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Τραπεζικής Ένωσης της ΕΕ προκειμένου 
να ενσωματώνονται πλήρως οι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με μη αξιοποιήσιμα στοιχεία 
ενεργητικού στο πλαίσιο προληπτικής 
εποπτείας και της διαδικασίας εποπτικού 
ελέγχου και αξιολόγησης (SREP)·

Or. en

Τροπολογία 430
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας· 
τονίζει ότι οι χρηματοοικονομικοί 
κίνδυνοι που σχετίζονται με τη 
βιωσιμότητα μπορούν να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα με τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της 
ταξινόμησης της ΕΕ ώστε να 
περιλαμβάνει μη βιώσιμες 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 431
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
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βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας, τα 
οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις 
επερχόμενες αναθεωρήσεις των ΟΑΠΙ, 
του ΚΚΑ/της ΟΚΑ και των πλαισίων 
φερεγγυότητας·

Or. en

Τροπολογία 432
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις και ο 
δανεισμός σε μη βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες θα οδηγήσουν σε μη 
αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού ή 
εφάπαξ επενδύσεις, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένης της Βασιλείας III·

Or. en

Τροπολογία 433
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 

21. υπενθυμίζει τον κίνδυνο από 
οικονομικά μη βιώσιμες επενδύσεις και 
από επενδύσεις σε μη βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
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δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 434
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος 
αυτός δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· λαμβάνει υπόψη την 
ανάγκη για περισσότερη σαφήνεια 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
ενσωματώνονται οι κίνδυνοι σχετικά με 
τη βιωσιμότητα στις αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας και τα πλαίσια 
προληπτικής εποπτείας· 

Or. en

Τροπολογία 435
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Othmar 
Karas, Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese 
Vaidere, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· θεωρεί ότι ο κίνδυνος αυτός 
δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·

21. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μη 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού, με φαινόμενα 
εγκλωβισμού· τονίζει ότι ο κίνδυνος αυτός 
πρέπει να ενσωματώνεται επαρκώς στις 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
και τα πλαίσια προληπτικής εποπτείας·
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Or. en

Τροπολογία 436
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης της 
βιωσιμότητας στην πρακτική της 
κεφαλαιαγοράς· υπενθυμίζει ότι τα 
ιδιωτικά κεφάλαια θα πρέπει να είναι 
κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων βιωσιμότητας και ότι για το 
σκοπό αυτό, η περαιτέρω πρόοδος προς 
την επίτευξη μιας Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να συμβάλει 
στη δημιουργία ενός σαφούς διαύλου 
μεταξύ ιδιωτικών επενδύσεων και 
πράσινων δραστηριοτήτων· τονίζει τον 
κεντρικό ρόλο που θα μπορούσαν να 
παίξουν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ σε σχέση με 
αυτό, όσον αφορά την προώθηση της 
απαραίτητης καινοτομίας και των 
τεχνολογιών γι’ αυτή τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 437
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. θεωρεί ότι η μελλοντική 
ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για 
βιώσιμη χρηματοδότηση αποτελεί 
σημαντική ευκαιρία για την επιτάχυνση 
της μετάβασης προς πιο βιώσιμες 
ιδιωτικές επενδύσεις· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να προτείνει τα 
αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την 
παροχή κινήτρων στους πολίτες ώστε να 
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επενδύσουν σε βιώσιμη χρηματοδότηση, 
βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται 
από τον κανονισμό για την ταξινόμηση 
[κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων]·

Or. en

Τροπολογία 438
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
προβολή ψευδοπράσινης ταυτότητας και 
να στηριχθεί ουσιαστικά η επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στην Πράσινη 
Συμφωνία, η Επιτροπή υποβάλλει, ως τον 
Ιούνιο του 2021, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση 
απαγόρευσης σε επίπεδο Ένωσης της 
διαφήμισης, της χορηγίας ή άλλης 
προωθητικής δραστηριότητας 
χρηματοδοτούμενων από εταιρείες, το 
μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των 
οποίων προέρχεται από την εξόρυξη και 
προμήθεια ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 439
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και να υποβάλει νέα 
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νομοθεσία σχετικά με την εταιρική 
διακυβέρνηση προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται σε τομείς 
υψηλής έντασης άνθρακα καταρτίζουν 
και δημοσιοποιούν τους οικείους στόχους 
μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών και 
τα σχέδια μετάβασης με σκοπό να 
ευθυγραμμιστούν οι δραστηριότητές τους 
με τη Συμφωνία του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 440
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές 
αρχές (ΕΕΑ) να αναπτύξουν, από κοινού 
με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), 
ετήσιες δοκιμές σεναρίων κλιματικών 
συνθηκών στους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς τους οποίους εποπτεύουν, 
όπως συζητείται επί του παρόντος στο 
πλαίσιο του δικτύου κεντρικών τραπεζών 
και ρυθμιστικών αρχών για την 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα (NGFS), προκειμένου να γίνουν 
κατανοητοί οι σχετικοί με το κλίμα 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στα 
χαρτοφυλάκια των σχετικών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 441
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επιμένει ότι πρέπει να 
διερευνηθούν όλες οι επιλογές 
προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
διοικητικές διαδικασίες για την 
πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε 
δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του SEIP· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για την 
ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με τις νέες 
ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 442
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν 
θα πληρώσουν δύο φορές την έλλειψη 
επενδύσεων μεγάλων εταιρειών που 
εκπέμπουν CO2 οι οποίες δεν 
χρησιμοποίησαν τη δωρεάν κατανομή 
τους στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ για να 
πραγματοποιήσουν τις βιώσιμες 
επενδύσεις που είναι απαραίτητες για τη 
στήριξη των προσπαθειών της Ευρώπης 
για την κλιματική ουδετερότητα·

Or. en

Τροπολογία 443
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επιμένει ότι οι δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει να 
αλληλοσυμπληρώνονται, εφόσον είναι 
εφικτό, όσον αφορά την κινητοποίηση 
χρηματοδότησης για την Πράσινη 
Συμφωνία· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να 
παραγκωνίζονται οι επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να μπορεί 
να μεγιστοποιηθεί η χρηματοδότηση για 
το βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο για την 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 444
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Othmar Karas, Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen 
Warborn, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπενθυμίζει ότι οι βιώσιμες 
επενδύσεις δεν έχουν απαραιτήτως 
χαμηλότερο προφίλ κινδύνου σε σχέση με 
άλλους τύπους επενδύσεων· τονίζει ότι 
κατά συνέπεια οι παράμετροι για τη 
βιωσιμότητα δεν πρέπει να αποβαίνουν 
εις βάρος των παραμέτρων για την 
οικονομική σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 445
Linea Søgaard-Lidell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επιμένει σχετικά με την ανάγκη να 
ληφθούν περισσότερα μέτρα ώστε να 



PE652.496v02-00 256/331 AM\1209233EL.docx

EL

διασφαλιστεί περισσότερη αξιοπιστία και 
συγκρισιμότητα στις αξιολογήσεις της 
βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω 
κοινών ορισμών και διαφάνειας σε 
μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στις 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 446
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
ενσωματώνονται επαρκώς οι κίνδυνοι 
που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 447
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές 
αρχές (ΕΕΑ) και τον ενιαίο μηχανισμό 
εποπτείας (SSM) να αναπτύξουν άμεσα, 
από κοινού με τις εθνικές αρμόδιες αρχές 
(ΕΑΑ), ετήσιες δοκιμές σεναρίων 
κλιματικών συνθηκών στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τους 
οποίους εποπτεύουν, όπως συζητείται επί 
του παρόντος ιδίως στο πλαίσιο του 
δικτύου κεντρικών τραπεζών και 
ρυθμιστικών αρχών για την ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
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χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS), 
προκειμένου να γίνει κατανοητή η ύπαρξη 
και η έκταση των σχετικών με το κλίμα 
χρηματοοικονομικών κινδύνων στα 
χαρτοφυλάκια των σχετικών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 448
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. υπενθυμίζει ότι προκειμένου να 
επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο 
χρηματοδοτικής απορρόφησης, η 
Επιτροπή πρέπει να παράσχει τεχνική 
βοήθεια στις εθνικές δημόσιες αρχές όσον 
αφορά τη σύνταξη μεταβατικών σχεδίων, 
καθώς και σε σχετικές διοικητικές 
διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 449
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, 
Joachim Schuster, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 

22. επισημαίνει τον κίνδυνο 
μειωμένης δημόσιας δαπάνης για τη 
βιώσιμη μετάβαση στο πλαίσιο της 
κρίσης της covid-19· ζητεί τη θέσπιση 
ενός ευνοϊκού πλαισίου για τις δημόσιες 
βιώσιμες επενδύσεις για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι 
οποιοδήποτε μοντέλο χρηματοδότησης 
επιλεγεί δεν πρέπει να υπονομεύει τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών 
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να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

στην ΕΕ· υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
βιώσιμου πράσινου χρυσού κανόνα για 
τον αποκλεισμό βιώσιμων επενδύσεων 
από το πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· ζητεί ένα 
σύμφωνο βιώσιμης ανάπτυξης για την 
επισκόπηση της υλοποίησης των στόχων 
βιωσιμότητας και του χάσματος 
πράσινων επενδύσεων σε κάθε κράτος 
μέλος· επικροτεί το γεγονός ότι η 
ενωσιακή ταξινομία θα κατευθύνει τις 
επενδύσεις προς την ανάκαμψη της 
Ευρώπης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι συνάδουν με τις μακροπρόθεσμες 
φιλοδοξίες της ΕΕ· ζητεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια στον βαθμό βιωσιμότητας των 
δημόσιων επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ και 
κρατών μελών· υποστηρίζει τη δέσμευση 
του εκτελεστικού αντιπροέδρου 
Dombrovskis να διερευνήσει τον τρόπο με 
τον οποίο η ταξινομία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· ζητεί 
η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο· στηρίζει τη 
δέσμευση της Επιτροπής να διερευνήσει 
τους τρόπους με τους οποίους το πρότυπο 
πράσινων ομολόγων της ΕΕ, καθώς και 
άλλα υποστηρικτικά πλαίσια, μπορούν να 
αυξήσουν τη δημόσια και την ιδιωτική 
χρηματοδότηση για βιώσιμες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 450
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, ούτως ώστε να διανέμονται οι 
δημόσιες επενδυτικές δαπάνες σε 
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πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
μέσω του κύκλου ζωής του αντίστοιχου 
ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την 
Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ που 
εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό, στο 
πλαίσιο της «εξάπτυχης» και της 
«δίπτυχης» αναθεώρησης, και τονίζει ότι 
η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία της 
ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον 
δημόσιο τομέα· θεωρεί ότι αυτή η 
προσπάθεια θα πρέπει να οδηγεί στη θέση 
δεσμευτικών στόχων και ελάχιστων 
ορίων· ζητεί η δημόσια στήριξη των 
αεροπορικών εταιρειών να εξαρτάται από 
την έγκριση σχεδίων απαλλαγής από τις 
εκπομπές άνθρακα και από δεσμεύσεις 
για στήριξη των κλιματικών στόχων της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 451
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· πιστεύει 
ότι η αναθεώρηση του πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ θα 
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τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

πρέπει να εξετάζει τρόπους παροχής 
κινήτρων στα κράτη μέλη ώστε να 
αναλάβουν μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων παράλληλα 
με τη διατήρηση της βιωσιμότητας του 
χρέους· καλεί τα κράτη μέλη να είναι πιο 
ενεργά όσον αφορά την εφαρμογή αρχών 
πράσινου προϋπολογισμού ως τρόπου 
επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας παράλληλα με τη 
βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 
οικονομικών· υποστηρίζει τη δέσμευση 
του εκτελεστικού αντιπροέδρου 
Dombrovskis να διερευνήσει τον τρόπο με 
τον οποίο η ταξινομία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· ζητεί 
η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 452
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
γνωστοποιήσει ποιο τμήμα των δαπανών 
της Ένωσης συνάδει με τις κατηγορίες 
ταξινόμησης που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/[κανονισμός για την 
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ταξινόμηση] και να εγκρίνει μια 
επικαιροποιημένη μεθοδολογία 
εντοπισμού για την παρακολούθηση και 
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 
τάσεις που αφορούν τις κεφαλαιακές ροές 
προς βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με 
τον κανονισμό για την ταξινόμηση (ΕΕ) 
2020/... [κανονισμός για την ταξινόμηση] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου· ζητεί η δημόσια στήριξη των 
αεροπορικών εταιρειών να χρησιμοποιείται 
με βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 453
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο· πιστεύει ότι οι 
επιδοτήσεις ή τα δάνεια που 
κατανέμονται σε μεγάλες εταιρείες στο 
πλαίσιο του προγράμματος Next 
Generation EU θα πρέπει να συνδέονται 
με αντισταθμιστικά μέτρα, όπως 
απαγόρευση της διανομής μερισμάτων 
και μπόνους, υποχρεωτική 
δημοσιονομική διαφάνεια με 
δημοσιοποίηση πληροφοριών ανά χώρα, 
υποχρεωτική μείωση των μισθολογικών 
διαφορών μεταξύ των φύλων και του 
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δείκτη αποδοχών των διευθυντικών 
στελεχών, καθώς και συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις και σχέδιο δράσης για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου τους και των αρνητικών 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 454
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο· καλεί επίσης την ΕΕ 
να μη στηρίξει την πρόταση που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO) για αλλαγή του κατώτατου ορίου 
από το οποίο θα υπολογίζεται η αύξηση 
των εκπομπών του τομέα, γεγονός που θα 
είχε ως αποτέλεσμα τρεις αεροπορικές 
εταιρείες να μην πληρώνουν τίποτε για τις 
επιπτώσεις τους στο κλίμα έως το 2024·

Or. en

Τροπολογία 455
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Lídia Pereira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του 
εκτελεστικού αντιπροέδρου Dombrovskis 
να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
ταξινομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον 
δημόσιο τομέα· ζητεί η δημόσια στήριξη 
των αεροπορικών εταιρειών να 
χρησιμοποιείται με βιώσιμο και 
αποδοτικό τρόπο·

22. τονίζει ότι τα αυξημένα επίπεδα 
δημόσιων βιώσιμων επενδύσεων δεν 
πρέπει να υπονομεύουν τη βιωσιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 456
Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη του τομέα των 
μεταφορών, ιδίως των αεροπορικών 
εταιρειών, να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο και να σχετίζεται με 
μια σαφή υποχρέωση για περαιτέρω 
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προσπάθειες όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 457
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
συμβάσεων· ζητεί η δημόσια στήριξη των 
αεροπορικών εταιρειών να χρησιμοποιείται 
με βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο και να 
υπόκειται στη δημοσιοποίηση των 
στόχων για το κλίμα και οδικών χαρτών 
για την πράσινη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 458
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
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μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο παράλληλα με τη 
διατήρηση του σεβασμού του κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και καταναλωτικού 
δικαίου της ΕΕ ως προϋπόθεση για τη 
βοήθεια αυτή·

Or. en

Τροπολογία 459
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του 
εκτελεστικού αντιπροέδρου Dombrovskis 
να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
ταξινομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον 
δημόσιο τομέα· ζητεί η δημόσια στήριξη 
των αεροπορικών εταιρειών να 
χρησιμοποιείται με βιώσιμο και αποδοτικό 
τρόπο·

22. τονίζει ότι οποιοδήποτε μοντέλο 
χρηματοδότησης επιλεγεί, πρέπει να 
σέβεται τη βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών στην ΕΕ, ιδίως τη ρήτρα 
μηδενικών οφειλών που προβλέπεται στο 
άρθρο 311 της ΣΛΕΕ· προειδοποιεί ότι η 
εφαρμογή της ταξινομίας στον δημόσιο 
τομέα μπορεί να υπονομεύσει την εθνική 
κυριαρχία των κρατών μελών και να 
περιορίσει τις αποκλειστικές 
αρμοδιότητές τους· ζητεί η δημόσια 
στήριξη των αεροπορικών εταιρειών να 
χρησιμοποιείται με βιώσιμο και αποδοτικό 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 460
Mick Wallace, Clare Daly
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
επιμένει ότι κάθε δημόσια στήριξη των 
αεροπορικών εταιρειών πρέπει να 
συνοδεύεται από όρους σχετικά με τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και την 
πρόοδο προς την επίτευξη φιλόδοξων 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 461
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών ή άλλων κλάδων που έχουν 
πληγεί από την COVID-19, όπως ο 
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και αποδοτικό τρόπο· τουρισμός ή η αυτοκινητοβιομηχανία, να 
χρησιμοποιείται με βιώσιμο και αποδοτικό 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 462
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του 
εκτελεστικού αντιπροέδρου Dombrovskis 
να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
ταξινομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον 
δημόσιο τομέα· ζητεί η δημόσια στήριξη 
των αεροπορικών εταιρειών να 
χρησιμοποιείται με βιώσιμο και αποδοτικό 
τρόπο·

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· ζητεί η 
δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 463
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
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δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών και της αυτοκινητοβιομηχανίας 
να χρησιμοποιείται με βιώσιμο και 
αποδοτικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 464
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε 
μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν 
πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· 
υποστηρίζει τη δέσμευση του εκτελεστικού 
αντιπροέδρου Dombrovskis να διερευνήσει 
τον τρόπο με τον οποίο η ταξινομία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο τομέα· 
ζητεί η δημόσια στήριξη των αεροπορικών 
εταιρειών να χρησιμοποιείται με βιώσιμο 
και αποδοτικό τρόπο·

22. ζητεί τη θέσπιση ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για τη συλλογική επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, αλλά τονίζει ότι 
οποιοδήποτε μοντέλο χρηματοδότησης 
επιλεγεί δεν πρέπει να υπονομεύει τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών 
στην ΕΕ· υποστηρίζει τη δέσμευση του 
εκτελεστικού αντιπροέδρου Dombrovskis 
να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
ταξινομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον 
δημόσιο τομέα· ζητεί η δημόσια στήριξη 
των αεροπορικών εταιρειών να 
χρησιμοποιείται με βιώσιμο και αποδοτικό 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 465
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει 
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από τους δικαιούχους των 
χρηματοδοτικών της μέσων σε τομείς 
υψηλών εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων έργων που 
υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, να διενεργήσουν 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· 
επισημαίνει ότι εάν ο δικαιούχος αποτύχει 
στην προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, δεν είναι επιλέξιμος 
για το χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης· 
τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρέχει καθοδήγηση στους δικαιούχους 
βάσει της στρατηγικής της ΕΕ για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
των δεδομένων του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με 
τον τρόπο ευθυγράμμισης ενός 
επενδυτικού σχεδίου με τις απαιτήσεις 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή· 
τονίζει ότι η εν λόγω καθοδήγηση πρέπει 
να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα κριτήρια 
που καθορίζονται από [κανονισμός 
σχετικά τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων]·

Or. en

Τροπολογία 466
Paul Tang, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί η γενική ρήτρα διαφυγής του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(SGP) να διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια 
της τρέχουσας οικονομικής και 
υγειονομικής κρίσης· επισημαίνει ότι τα 
υψηλά επίπεδα οφειλών λόγω της 
επανενεργοποίησης των δημοσιονομικών 
κανόνων μπορούν να οδηγήσουν σε 
διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος για 
πολλά κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί τη 
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μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP) με 
έναν κανόνα δαπανών που διευκολύνει τις 
καθαρές δημόσιες επενδύσεις, επιτρέπει 
την αντικυκλική δράση και λαμβάνει 
υπόψη τον δημοσιονομικό 
προσανατολισμό της ΕΕ συνολικά, ούτως 
ώστε να μετριάζεται ο κίνδυνος επιβολής 
σοβαρής λιτότητας μετά από την 
επανενεργοποίηση του SGP, καθώς και 
να διευκολύνονται οι επενδύσεις που είναι 
απαραίτητες για την ανάκαμψη και τη 
βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 467
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς της Επιτροπής, μια 
συντηρητική εκτίμηση των πρόσθετων 
επενδύσεων που χρειάζονται για να 
επιτευχθούν οι τρέχοντες στόχοι της ΕΕ 
για την πολιτική σχετικά με το κλίμα και 
το περιβάλλον έως το 2030 θα ανερχόταν 
σε περίπου 470 δισ. EUR ετησίως· 
σημειώνει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες 
της ΕΕ, οι οποίοι βρίσκονται επί του 
παρόντος σε αναστολή, θα έκαναν 
αδύνατες τις επενδύσεις λόγω της 
απαίτησης για τήρηση του ελλείμματος 
σε σχέση με τον κανόνα για το ΑΕΠ· 
ζητεί την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού 
χρυσού κανόνα για τον αποκλεισμό των 
δημόσιων επενδύσεων για την προώθηση 
της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας από 
υπολογισμούς του διαρθρωτικού 
ελλείμματος·

Or. en
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Τροπολογία 468
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι σε μια ισόνομη 
μετάβαση που διασφαλίζει την επίτευξη 
και την αποτελεσματικότητα των στόχων 
που έχουν τεθεί, η κατανομή πόρων θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα που έχει πετύχει κάθε 
κράτος μέλος όσον αφορά τους στόχους 
του 2020 για την ενεργειακή απόδοση και 
τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι με αυτόν 
τον τρόπο θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
μια θετική προσέγγιση για τα κράτη μέλη 
που έχουν ήδη επενδύσει και 
επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν 
θέσει χωρίς να προβλέπονται κυρώσεις 
για εκείνα που έχουν καθυστερήσει όσον 
αφορά τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 469
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χαρτογραφήσει βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά την κατάρτιση «πράσινων» 
προϋπολογισμών, και προτρέπει την 
Επιτροπή να αναπτύξει παρόμοιες 
δραστηριότητες σε διεθνές πλαίσιο· 
τονίζει ότι τα υγιή δημόσια οικονομικά 
αποτελούν πρωταρχικό στόχο των 
ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, 
και ότι οι πράσινες επενδύσεις θα πρέπει 
κατά συνέπεια να μην εξετάζονται εκτός 
του δημοσιονομικού πλαισίου του 
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Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·
Or. en

Τροπολογία 470
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι «μεταβατικές 
δραστηριότητες» οι οποίες επιτρέπουν 
σημαντικές βελτιώσεις με σκοπό την 
απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, τη 
μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος ή τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων σε βασικούς 
τομείς της οικονομίας είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Βιώσιμου επενδυτικού σχεδίου για την 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 471
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία αποτελείται ως επί το πλείστον 
από πολύ μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις· κατά συνέπεια καλεί την 
Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε 
αυτούς τους τύπους επιχειρήσεων π.χ. 
μέσω της παροχής καλύτερης πρόσβασης 
στη χρηματοδότηση και την 
επανεκπαίδευση των εργαζομένων·

Or. en
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Τροπολογία 472
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επιμένει ότι πρέπει να εξαιρεθούν 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης οι βιώσιμες επενδύσεις των 
κρατών μελών σχετικά με τον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή 
και τη δίκαιη μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα·

Or. en

Τροπολογία 473
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Lídia Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. απορρίπτει την ιδέα ενός ευνοϊκού 
πλαισίου για δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις ή οποιαδήποτε ταχεία 
διαδικασία στο πλαίσιο του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 474
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. πιστεύει ότι οι περίοδοι κρίσης 
μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για 
άμεση, δίκαιη και οικολογική μετάβαση 
από την τρέχουσα οικονομία άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 475
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. τονίζει τη σημασία των δημόσιων 
επενδύσεων που έχουν στόχο την 
υλοποίηση παρεμβάσεων και σχεδίων 
περιβαλλοντικής βελτίωσης, ανάκαμψης 
και αποκατάστασης περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων, 
ποτάμιων και ορεινών περιοχών, όπου 
υπάρχει υψηλό επίπεδο ρύπανσης και 
μόλυνσης λόγω της απόρριψης τοξικών 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 476
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειές της να κάνει πιο 
βιώσιμες τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
διαδικασίες υποβολής προσφορών και να 
αυξήσει τον ευρωπαϊκό συντονισμό σε 
σχέση με αυτό·

Or. en

Τροπολογία 477
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί τα κράτη μέλη να 
δημοσιοποιήσουν την έκθεση των 
ετήσιων προϋπολογισμών τους στους 
διάφορους στόχους και τις κατηγορίες 
της ταξινομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 478
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο 
συντονισμού των δημοσιονομικών και 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών της ΕΕ· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο θα μπορούσε να διευκολύνει την 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών· πιστεύει ότι οι ΣΒΑ 
θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο 
της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της 
ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 479
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο 
συντονισμού των δημοσιονομικών και 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 

διαγράφεται
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μελών της ΕΕ· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο θα μπορούσε να διευκολύνει την 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών· πιστεύει ότι οι ΣΒΑ 
θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο 
της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 480
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
επικροτεί την ενσωμάτωση της 
διάστασης της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως μέσω των 
εκθέσεων ανά χώρα για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να συμπληρώσει το τρέχον 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
δείκτες ώστε να διευκολύνει την 
παρακολούθηση της προόδου των 
κρατών μελών προς την επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 
Εθνών· πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ και 
επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ενσωμάτωσή τους στις εκθέσεις ανά 
χώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 
2020· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
αναπτύξει και να παρουσιάσει χωρίς 
καθυστέρηση ένα σύνολο βασικών 
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δεικτών για τη βελτίωση της ανάλυσης 
των μακροοικονομικών και κοινωνικών 
επιπλοκών της πράσινης μετάβασης στον 
επόμενο κύκλο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 481
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ· τονίζει τον 
κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο όσον αφορά τη 
διατήρηση χαμηλού επιπέδου δημόσιων 
επενδύσεων στην ΕΕ· κατά συνέπεια, 
ζητεί τον αποκλεισμό των βιώσιμων 
επενδύσεων από τον υπολογισμό του 
δημόσιου ελλείμματος· τονίζει ότι οι 
επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, 
συμπεριλαμβανομένου του αερίου, καθώς 
και οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται βιώσιμες· 
πιστεύει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από ένα Σύμφωνο 
Απασχόλησης και Βιωσιμότητας·

Or. en
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Τροπολογία 482
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ· υποστηρίζει 
την ευελιξία στην εφαρμογή του ΣΣΑ 
όπως προτάθηκε από την Επιτροπή το 
2015 και το 2020· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία για την 
τόνωση των επενδύσεων και της 
οικολογικής μετάβασης στην ΕΕ· ζητεί, 
ως εκ τούτου, να μεταρρυθμιστεί το ΣΣΑ 
και να θεσπιστεί μια δημοσιονομική 
ικανότητα της ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 483
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι αυτή η διαδικασία θα 
πρέπει να βελτιωθεί ώστε να παρέχει 
κίνητρα για βιώσιμες και ολοκληρωμένες 
δημόσιες επενδύσεις των κρατών μελών 
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δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

και των τοπικών αρχών τους να προωθεί 
την εφαρμογή των απαραίτητων 
οικονομικών και κοινωνικών μέτρων για 
την πλαισίωση της μετάβασης, να 
συμβάλει στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, των 
δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 484
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο θα πρέπει να συνιστά ένα 
πλαίσιο συντονισμού των δημοσιονομικών 
και οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών της ΕΕ· πιστεύει ότι ένα 
ανανεωμένο πλαίσιο Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου θα πρέπει να διευκολύνει την 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 
Εθνών· πιστεύει ότι οι ΣΒΑ και η ισότητα 
των φύλων θα πρέπει να βρίσκονται στο 
επίκεντρο της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
εκδίδει συστηματικά ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις για τον τερματισμό των 
περιβαλλοντικά βλαβερών επιδοτήσεων 
στα κράτη μέλη, όπου αυτές υπάρχουν·

Or. en
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Τροπολογία 485
Paul Tang, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ· κατά συνέπεια, 
ζητεί έναν νέο Κύκλο Βιώσιμης 
Ανάπτυξης ως μια ολοκληρωμένη 
διαδικασία εποπτείας για οικονομικούς, 
κοινωνικούς στόχους και στόχους 
βιωσιμότητας καθώς και να εφαρμοστεί 
το προαναφερθέν σύμφωνο βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 486
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
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ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι επενδύσεις με κοινωνικές 
επιπτώσεις δημιουργούν μια 
ισορροπημένη κοινωνικοοικονομική 
μετάβαση με την οποία αποφεύγεται η 
πρόκληση ή επιδείνωση των κινδύνων 
κοινωνικής αβεβαιότητας ή ασταθούς 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος· πιστεύει 
ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο 
επίκεντρο της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 487
Marek Belka, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, 
ενώ παράλληλα θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην οικονομική και κοινωνική 
βιωσιμότητα καθώς και στην αμοιβαία 
και ειλικρινή συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών· πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα 
πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 488
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών 
και επικροτεί τη σχετική δέσμευση της 
Επιτροπής στο πλαίσιο της ανακοίνωσής 
της για ένα βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο 
για την Ευρώπη· πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα 
πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 489
Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ· κατά συνέπεια, 
τονίζει την ανάγκη για αναθεώρηση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και πιο 
συγκεκριμένα του Συμφώνου 
σταθερότητας και ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 490
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν 
είναι το κατάλληλο μέσο για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών· πιστεύει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού και υγιών δημόσιων 
οικονομικών θα πρέπει να βρίσκεται στο 
επίκεντρο ενός επικεντρωμένου 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 491
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της 

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα μάταιο πλαίσιο 
συντονισμού των δημοσιονομικών και 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
της ΕΕ· πιστεύει ότι καθώς το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο δεν έχει καταφέρει να κάνει τα 
κράτη μέλη να τηρήσουν το Σύμφωνο 
σταθερότητας και ανάπτυξης, δεν θα 
μπορούσε κατά μείζονα λόγο να 
διευκολύνει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 
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διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ· Εθνών στο πλαίσιο του Συμφώνου 
σταθερότητας και ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 492
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε επιπλέον να διευκολύνει την 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 
Εθνών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον 
πρωταρχικό στόχο σχετικά με τις συνετές 
δημοσιονομικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 493
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 
των Ηνωμένων Εθνών· πιστεύει ότι 
απαιτείται περισσότερη ευελιξία στο 
πλαίσιο του Συμφώνου σταθερότητας και 
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βρίσκονται στο επίκεντρο της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

ανάπτυξης (ΣΒΑ) για την αύξηση του 
συνολικού επιπέδου επενδύσεων σε 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 494
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών· 
πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συνιστά ένα πλαίσιο συντονισμού 
των δημοσιονομικών και οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ· 
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με την 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 
Εθνών· πιστεύει ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 495
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευρύνει τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου συμπληρώνοντας την 
τρέχουσα προσέγγιση, η οποία βασίζεται 
στη δημοσιονομική πειθαρχία, με 
στοιχεία κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πειθαρχίας, χωρίς να υποβαθμιστεί το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· ζητεί επομένως 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
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αναπτύξει έναν νέο κλιματικό δείκτη, 
κατ’ αντιστοιχία των οικονομικών 
δεικτών, για την αξιολόγηση της 
διαφοράς μεταξύ της δομής του 
προϋπολογισμού των κρατών μελών και 
ενός σεναρίου ευθυγραμμισμένου με τη 
Συμφωνία του Παρισιού για κάθε εθνικό 
προϋπολογισμό· τονίζει ότι ο εν λόγω 
δείκτης πρέπει να παρέχει στα κράτη 
μέλη μια ένδειξη της πορείας τους, στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, ως 
προς την εξέλιξη της θερμοκρασίας, 
ούτως ώστε να μπορούν να διατυπωθούν 
συστάσεις, βάσει του διευρυμένου 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε σχέση με τη 
μείωση του κλιματικού χρέους τους·

Or. en

Τροπολογία 496
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή και τη 
Eurostat να αναθεωρήσουν το σύνολο 
δεικτών τους για τους ΣΒΑ· τονίζει το 
γεγονός ότι οι δείκτες θα πρέπει να 
σχετίζονται με συγκεκριμένους και 
ποσοτικά προσδιοριζόμενους στόχους για 
τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της 
προόδου προς την επίτευξη των ΣΒΑ·

Or. en

Τροπολογία 497
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
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και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα· θεωρεί ότι οι 
διατάξεις βιωσιμότητας που περιέχονται 
στον τρέχοντα κανονισμό για τον 
μηχανισμό ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι ανεπαρκείς· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της 
ταξινομίας της ΕΕ στα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, μέσω 
ενός φιλόδοξου στόχου ελάχιστων 
δαπανών για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες και της 
εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης 
σοβαρής βλάβης σε όλες τις δαπάνες 
μέσω αυτών των σχεδίων· θεωρεί ότι η 
Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση της τήρησης αυτών των 
σχεδίων και για την επιστροφή των 
πόρων που δεν δαπανήθηκαν σύμφωνα 
με σχέδια αυτά·

Or. en

Τροπολογία 498
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
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όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα· υπενθυμίζει 
την ανάγκη αποφυγής της οικονομικής 
απόκλισης μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την υλοποίηση του SEIP που 
θα μπορούσε να επιφέρει επιβράδυνση 
της οικονομικής ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 499
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις πράσινης 
ανάκαμψης στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
προκειμένου να επιταχυνθεί ο 
διαρθρωτικός μετασχηματισμός της 
οικονομίας προς μια πιο καθαρή, 
ανθεκτική οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα· τονίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η ψηφιοποίηση, η έρευνα και 
η καινοτομία και η υγεία, αλλά και σε 
τομείς που σχετίζονται με το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
διοίκησης και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 500
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
βασίζονται σε κοινές προτεραιότητες της 
ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· ζητεί να συμπεριληφθούν 
προτεραιότητες σε τομείς όπως η 
απασχόληση, οι δεξιότητες, η εκπαίδευση, 
η έρευνα και η καινοτομία και η υγεία, 
αλλά και σε τομείς που σχετίζονται με το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
διοίκησης και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

24. επικροτεί το γεγονός ότι τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
βασίζονται σε κοινές προτεραιότητες της 
ΕΕ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδότηση ανάκαμψης δεν 
κατευθύνεται σε δραστηριότητες που δεν 
ευθυγραμμίζονται με τον κανονισμό για 
την ταξινόμηση και την αρχή της μη 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 501
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
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όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα· ωστόσο, ο 
τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις 
επιτυγχάνουν αυτές τις προτεραιότητες 
της ΕΕ - είτε μέσω επιδοτήσεων είτε 
μέσω νόμων και κανονισμών - εξαρτάται 
πρωτίστως από τα ίδια τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 502
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, οι ικανότητες ανάπτυξης 
κοινοτήτων, τα κοινά αγαθά, η έρευνα και 
η καινοτομία και η υγεία, αλλά και σε 
τομείς που σχετίζονται με το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
διοίκησης και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα· τονίζει το γεγονός ότι τα κριτήρια 
εκτίμησης για τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την 
ταξινομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 503
Johan Van Overtveldt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τις επενδύσεις που πρέπει 
να θεωρούνται ως προτεραιότητα για τη 
βιώσιμη μετάβαση, το ψηφιακό 
θεματολόγιο και την επίτευξη 
ευρωπαϊκής κυριαρχίας σε στρατηγικούς 
τομείς, με συνεκτική βιομηχανική 
στρατηγική· ζητεί να συμπεριληφθούν 
προτεραιότητες σε τομείς όπως η 
απασχόληση, οι δεξιότητες, η εκπαίδευση, 
η έρευνα και η καινοτομία και η υγεία, 
αλλά και σε τομείς που σχετίζονται με το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
διοίκησης και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 504
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την τήρηση 
του κράτους δικαίου και των 
δημοκρατικών μας αξιών από τα κράτη 
μέλη κατά την κατάρτιση των σχεδίων· 
ζητεί να συμπεριληφθούν προτεραιότητες 
σε τομείς όπως η απασχόληση, οι 
δεξιότητες, η εκπαίδευση, η έρευνα και η 
καινοτομία και η υγεία, αλλά και σε τομείς 
που σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
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χρηματοπιστωτικού τομέα· περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 505
Jens Geier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξη των 
Ηνωμένων Εθνών· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 506
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
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όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, η 
έρευνα και η καινοτομία και η υγεία, αλλά 
και σε τομείς που σχετίζονται με το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
διοίκησης και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 507
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
δημόσιας διοίκησης και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα·

24. σημειώνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε 
κοινές προτεραιότητες της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να 
συμπεριληφθούν προτεραιότητες σε τομείς 
όπως η απασχόληση, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία και 
η υγεία, αλλά και σε τομείς που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό και μη 
κερδοσκοπικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
διοίκησης και του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 508
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. τονίζει το γεγονός ότι η αυξημένη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας θα συνεπάγεται 
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αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και 
έλεγχο προκειμένου να αποφευχθούν 
φαινόμενα απάτης και εκτροπής πόρων· 
επιμένει, ως εκ τούτου, ότι η κατανομή 
επιπλέον χρηματοδότησης θα πρέπει να 
υπόκειται στην ένταξη του εκάστοτε 
κράτους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
(EPPO)· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει 
εγκλήματα σε βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της και όσον αφορά τις 
πράσινες επενδύσεις· επισημαίνει ότι η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF) έχει επίσης 
σημαντικό ρόλο να παίξει στο θέμα αυτό, 
ωστόσο τα διαθέσιμα εργαλεία έχουν 
αποδειχθεί ανεπαρκή για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής απάτης, 
γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη 
δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας σε όλα τα κράτη μέλη που 
επωφελούνται του SEIP·

Or. en

Τροπολογία 509
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί τις εταιρείες που λαμβάνουν 
δημόσια στήριξη να αναλάβουν 
δεσμεύσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση 
εκθέσεων ανά χώρα, με τήρηση της 
δυνατότητας προσωρινών αποκλίσεων 
για την προστασία εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών και τη διασφάλιση του 
δίκαιου ανταγωνισμού, την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους για σύνταξη μη 
οικονομικών εκθέσεων και τη διασφάλιση 
θέσεων εργασίας, καθώς και τη 
δημοσιοποίηση οποιασδήποτε ευνοϊκής 
μεταχείρισης προς αυτές· προτρέπει 
αυτές τις εταιρείες να συμβάλουν με 
δίκαιο τρόπο στις προσπάθειες 
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ανάκαμψης, καταβάλλοντας το δίκαιο 
μερίδιο φόρων που τους αναλογεί· 
επιδιώκει στο πλαίσιο αυτό ένα νέο 
κοινωνικό συμβόλαιο για εταιρείες, το 
οποίο θα εναρμονίζει τους στόχους για τη 
συγκέντρωση κέρδους με προβλέψεις για 
τους ανθρώπους και τον πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 510
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, 
Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί από τις εταιρείες που 
λαμβάνουν δημόσια στήριξη να 
αναλάβουν δεσμεύσεις όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών ανά χώρα, 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
για δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, καθώς 
και τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε 
ευνοϊκής μεταχείρισης προς αυτές· 
προτρέπει αυτές τις εταιρείες να 
συμβάλουν με δίκαιο τρόπο στις 
προσπάθειες ανάκαμψης, καταβάλλοντας 
το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί· επιδιώκει στο πλαίσιο αυτό ένα 
νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εταιρείες, το 
οποίο θα εναρμονίζει τους στόχους για τη 
συγκέντρωση κέρδους με προβλέψεις για 
τους ανθρώπους και τον πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 511
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques



PE652.496v02-00 296/331 AM\1209233EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που 
χορηγούν κρατική ενίσχυση θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η χρηματοδοτική 
βοήθεια ευθυγραμμίζεται με τους 
κλιματικούς, περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς στόχους της ΕΕ, ιδίως για 
την ενίσχυση που χορηγείται σε τομείς 
έντασης ενέργειας και εταιρείες με 
σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 512
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες για την 
κρατική ενίσχυση ώστε να θέσει κοινά 
πρότυπα ελάχιστης βιωσιμότητας και να 
απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες που 
ζητούν ενίσχυση σε τομείς εντάσεως 
άνθρακα να θέτουν και να δημοσιοποιούν 
επιστημονικούς στόχους για το κλίμα και 
χρονικά προσδιορισμένα σχέδια 
μετάβασης σε καθαρές μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα για την ευθυγράμμιση 
των δραστηριοτήτων τους με τη 
Συμφωνία του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 513
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Eva Maydell, Christian Doleschal
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά 
αντισταθμιστικά μέτρα για την παροχή 
στήριξης στις επιχειρήσεις· πιστεύει ότι 
τα σχέδια μετάβασης θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά για τις εταιρείες που ζητούν 
κρατική ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο 
ΕΕ, εκτός εάν είναι σαφές ότι δεν 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά επιβλαβείς δραστηριότητες· 
προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο 
σχέδια μετάβασης που θα θέτουν τις 
επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και σημειώνει τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 514
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας 
των δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 

25. απορρίπτει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση επικεντρωμένων 
«σχεδίων μετάβασης» για ορισμένες 
εταιρείες που χαίρουν πολιτικής εύνοιας 
με σκοπό την ενίσχυση της κερδοφορίας 
των δραστηριοτήτων τους· πιστεύει ότι οι 
φορολογούμενου θα πρέπει να ζητούν 
αντισταθμιστικά μέτρα για την παροχή 
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μετάβασης θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά για τις εταιρείες που ζητούν 
κρατική ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο 
ΕΕ, εκτός εάν είναι σαφές ότι δεν 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά επιβλαβείς δραστηριότητες· 
προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο 
σχέδια μετάβασης που θα θέτουν τις 
επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

στήριξης στις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 515
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά 
αντισταθμιστικά μέτρα για την παροχή 
στήριξης στις επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα 
σχέδια μετάβασης θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά για τις εταιρείες που ζητούν 
κρατική ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο 
ΕΕ, εκτός εάν είναι σαφές ότι δεν 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά επιβλαβείς δραστηριότητες· 
προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο 
σχέδια μετάβασης που θα θέτουν τις 
επιχειρήσεις σε πορεία προς μια κλιματικά 
ουδέτερη και κυκλική οικονομία, χωρίς να 
θίγονται σημαντικά άλλοι περιβαλλοντικοί 
ή κοινωνικοί στόχοι·

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· εκφράζει ωστόσο 
τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτά τα 
σχέδια μετάβασης δεν είναι 
υποχρεωτικής φύσεως· θεωρεί ότι η 
παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις μέσω 
του Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας 
θα πρέπει να στοχεύει σε συμμετοχικούς 
τίτλους όπως προνομιούχες μετοχές με 
πιστοποιητικά ώστε να επιτρέπεται η 
αποκόμιση οφελών σε περιόδους 
οικονομικής ανόδου· πιστεύει ότι τα 
σχέδια μετάβασης θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά για τις εταιρείες που ζητούν 
κρατική ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο 
ΕΕ, εκτός εάν είναι σαφές ότι οι 
επενδύσεις τους συνάδουν πλήρως με την 
επίτευξη των κλιματικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης· 
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προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο 
σχέδια μετάβασης που περιλαμβάνουν 
δεσμευτικό και σαφές χρονοδιάγραμμα 
προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 516
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
για τις εταιρείες που ζητούν κρατική 
ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, εκτός 
εάν είναι σαφές ότι δεν συμμετέχουν σε 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά επιβλαβείς 
δραστηριότητες· προτρέπει την Επιτροπή 
να εγκρίνει μόνο σχέδια μετάβασης που θα 
θέτουν τις επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 
κινητοποίηση προς τη βιωσιμότητα 
συνοδεύεται από μηχανισμούς που 
διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ 
παραμένουν ανταγωνιστικές σε διεθνές 
πλαίσιο· θεωρεί επίσης ότι οι Ευρωπαίοι 
πολίτες μπορούν να ζητούν 
αντισταθμιστικά μέτρα για την παροχή 
στήριξης στις επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα 
σχέδια μετάβασης θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά για τις εταιρείες που ζητούν 
κρατική ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο 
ΕΕ, εκτός εάν είναι σαφές ότι δεν 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά επιβλαβείς δραστηριότητες· 
προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο 
σχέδια μετάβασης που θα θέτουν τις 
επιχειρήσεις σε πορεία προς μια κλιματικά 
ουδέτερη και κυκλική οικονομία, χωρίς να 
θίγονται σημαντικά άλλοι περιβαλλοντικοί 
ή κοινωνικοί στόχοι·

Or. en
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Τροπολογία 517
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
για τις εταιρείες που ζητούν κρατική 
ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, εκτός 
εάν είναι σαφές ότι δεν συμμετέχουν σε 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά επιβλαβείς 
δραστηριότητες· προτρέπει την Επιτροπή 
να εγκρίνει μόνο σχέδια μετάβασης που θα 
θέτουν τις επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά ανταλλάγματα 
για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις· 
θεωρεί ότι τα σχέδια μετάβασης που 
περιλαμβάνουν επιστημονικούς και 
χρονικά προσδιορισμένους στόχους 
βιωσιμότητας αποτελούν τρόπο να 
διασφαλιστεί ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι τα σχέδια μετάβασης θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τις 
εταιρείες που ζητούν κρατική ενίσχυση ή 
στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, εκτός εάν είναι 
σαφές ότι δεν συμμετέχουν σε 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά επιβλαβείς 
δραστηριότητες· προτρέπει την Επιτροπή 
να εγκρίνει μόνο σχέδια μετάβασης που θα 
θέτουν τις επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 518
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
για τις εταιρείες που ζητούν κρατική 
ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, εκτός 
εάν είναι σαφές ότι δεν συμμετέχουν σε 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά επιβλαβείς 
δραστηριότητες· προτρέπει την Επιτροπή 
να εγκρίνει μόνο σχέδια μετάβασης που θα 
θέτουν τις επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 
μετάβασης, σύμφωνα με τη Συμφωνία του 
Παρισιού και την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά για τις εταιρείες που ζητούν 
κρατική ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο 
ΕΕ, εκτός εάν είναι σαφές ότι δεν 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά επιβλαβείς δραστηριότητες· 
προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο 
σχέδια μετάβασης που θα θέτουν τις 
επιχειρήσεις σε πορεία προς μια κλιματικά 
ουδέτερη και κυκλική οικονομία, χωρίς να 
θίγονται σημαντικά άλλοι περιβαλλοντικοί 
ή κοινωνικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 519
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία δικαιούται να αναμένει 
ουσιαστική συνεισφορά για την παροχή 
στήριξης στις επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα 
σχέδια μετάβασης θα πρέπει να είναι 
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για τις εταιρείες που ζητούν κρατική 
ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, εκτός 
εάν είναι σαφές ότι δεν συμμετέχουν σε 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά επιβλαβείς 
δραστηριότητες· προτρέπει την Επιτροπή 
να εγκρίνει μόνο σχέδια μετάβασης που θα 
θέτουν τις επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

υποχρεωτικά για τις εταιρείες που ζητούν 
κρατική ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο 
ΕΕ, εκτός εάν είναι σαφές ότι δεν 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά επιβλαβείς δραστηριότητες· 
προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο 
σχέδια μετάβασης που θα θέτουν τις 
επιχειρήσεις σε πορεία προς μια κλιματικά 
ουδέτερη και κυκλική οικονομία, χωρίς να 
θίγονται σημαντικά άλλοι περιβαλλοντικοί 
ή κοινωνικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 520
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
για τις εταιρείες που ζητούν κρατική 
ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, εκτός 
εάν είναι σαφές ότι δεν συμμετέχουν σε 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά επιβλαβείς 
δραστηριότητες· προτρέπει την Επιτροπή 
να εγκρίνει μόνο σχέδια μετάβασης που θα 
θέτουν τις επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «πράσινων σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα πράσινα 
σχέδια μετάβασης θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά για τις εταιρείες που ζητούν 
κρατική ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο 
ΕΕ, εκτός εάν είναι σαφές ότι δεν 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά επιβλαβείς δραστηριότητες· 
προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο 
πράσινα σχέδια μετάβασης που θα θέτουν 
τις επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

Or. en
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Τροπολογία 521
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
για τις εταιρείες που ζητούν κρατική 
ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, εκτός 
εάν είναι σαφές ότι δεν συμμετέχουν σε 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά επιβλαβείς 
δραστηριότητες· προτρέπει την Επιτροπή 
να εγκρίνει μόνο σχέδια μετάβασης που θα 
θέτουν τις επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
για τις εταιρείες που ζητούν κρατική 
ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, εκτός 
εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν 
συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά επιβλαβείς δραστηριότητες· 
προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο 
σχέδια μετάβασης που θα θέτουν τις 
επιχειρήσεις σε πορεία προς μια κλιματικά 
ουδέτερη και κυκλική οικονομία, χωρίς να 
θίγονται σημαντικά άλλοι περιβαλλοντικοί 
ή κοινωνικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 522
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 

25. στηρίζει το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά, και τη θέσπιση «σχεδίων 
μετάβασης» για ορισμένες εταιρείες με 
σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί ότι η 
κοινωνία μπορεί να ζητά αντισταθμιστικά 
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μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
για τις εταιρείες που ζητούν κρατική 
ενίσχυση ή στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, εκτός 
εάν είναι σαφές ότι δεν συμμετέχουν σε 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά επιβλαβείς 
δραστηριότητες· προτρέπει την Επιτροπή 
να εγκρίνει μόνο σχέδια μετάβασης που θα 
θέτουν τις επιχειρήσεις σε πορεία προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, χωρίς να θίγονται σημαντικά 
άλλοι περιβαλλοντικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι·

μέτρα για την παροχή στήριξης στις 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα σχέδια 
μετάβασης που προσδιορίζονται χρονικά 
και ευθυγραμμίζονται με τη Συμφωνία 
του Παρισιού και την Πράσινη Συμφωνία 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τις 
εταιρείες που ζητούν κρατική ενίσχυση ή 
στήριξη σε επίπεδο ΕΕ· προτρέπει την 
Επιτροπή να εγκρίνει μόνο σχέδια 
μετάβασης που θα θέτουν τις επιχειρήσεις 
σε πορεία προς μια κλιματικά ουδέτερη και 
κυκλική οικονομία που βασίζεται σε 
κύκλους μη τοξικών υλικών, χωρίς να 
θίγονται σημαντικά άλλοι περιβαλλοντικοί 
ή κοινωνικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 523
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις ώστε να καταστεί 
δυνατή η δημόσια στήριξη πράσινων 
επενδύσεων σύμφωνα με τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· 
τονίζει ότι η κρατική στήριξη που 
παρέχεται σε εταιρείες των τομέων 
εντάσεως άνθρακα θα πρέπει να 
υπόκειται στην έγκριση και 
δημοσιοποίηση σχεδίων μετάβασης για 
το κλίμα· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε 
αναθεώρηση των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να 
σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να 
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και 
να διασφαλιστούν με τον τρόπο αυτό 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 524
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει τον ρόλο των 
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών στη 
δημιουργία βιώσιμης οικονομίας· ζητεί 
μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να επιτρέπεται στις 
εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες να 
χορηγούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους και 
επιτόκια χαμηλότερα από αυτά της 
αγοράς, για την προώθηση της 
βιωσιμότητας· υπογραμμίζει τη σημασία 
της εξασφάλισης τοπικής τεχνικής 
υποστήριξης για τους φορείς υλοποίησης 
έργων και την καινοτομία, καθώς και τον 
ρόλο των «φυτωρίων έργων» που 
βοηθούν ώριμα έργα να λάβουν 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 525
Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις ώστε να καθοριστούν 
κοινά ελάχιστα πρότυπα για τον 
προσδιορισμό της απαίτησης που 
επιβάλλεται σε εταιρείες που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή να 
ευθυγραμμιστούν με την κλιματική 
ουδετερότητα και την επιβολή σε μεγάλες 
εταιρείες σε τομείς υψηλών εκπομπών, οι 
οποίες ζητούν στήριξη, της υποχρέωσης 
να καθορίσουν και να δημοσιεύσουν 
σχέδιο μετάβασης για την ευθυγράμμιση 
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των δραστηριοτήτων τους με τη 
Συμφωνία του Παρισιού και την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 526
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την ταξινόμηση της ΕΕ 
για τον προσανατολισμό και την 
παρακολούθηση των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών δαπανών στο σύνολο 
της δημόσιας χρηματοδότησης της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων του νέου ΠΔΠ, 
του Next Generation EU, στο οποίο 
περιλαμβάνεται το Μέσο Στήριξης της 
Φερεγγυότητας, το InvestEU και o 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, καθώς και των πόρων 
της ΕΤΕπ, προκειμένου να ενισχυθεί το 
σύστημα παρακολούθησης του κλίματος 
και του περιβάλλοντος για καλύτερη 
παρακολούθηση της προόδου·

Or. en

Τροπολογία 527
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανόνες για την 
κρατική ενίσχυση ώστε να θέσει κοινά 
πρότυπα ελάχιστης βιωσιμότητας και να 
απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες που 
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ζητούν ενίσχυση σε τομείς εντάσεως 
άνθρακα να θέτουν και να δημοσιοποιούν 
επιστημονικούς στόχους για το κλίμα και 
χρονικά προσδιορισμένα σχέδια 
μετάβασης σε καθαρές μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα για την ευθυγράμμιση 
των δραστηριοτήτων τους με τη 
Συμφωνία του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 528
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ενσωμάτωση των 
σχετικών με τη βιοποικιλότητα κινδύνων, 
επιπτώσεων και εξαρτήσεων στη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του 
κανονισμού για τη γνωστοποίηση 
πληροφοριών και άλλης σχετικής 
νομοθεσίας για τις εταιρείες και τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 529
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει νομικά δεσμευτικά κριτήρια 
για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, 
ώστε τα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν 
το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα·
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Or. en

Τροπολογία 530
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης 
της ενέργειας και να συντονίσει έναν 
φόρο κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης 
να τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 531
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης 
της ενέργειας και να συντονίσει έναν 
φόρο κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης 
να τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 532
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης 
της ενέργειας και να συντονίσει έναν 

26. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
νέους ίδιους πόρους, χωρίς επιβολή 
κυρώσεων στους πολίτες της ΕΕ, 
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φόρο κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης 
να τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ·

παράλληλα με τη συμβολή στην επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· θεωρεί 
επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει δασμούς για τα προϊόντα που 
εισέρχονται στην ΕΕ από χώρες με 
χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 533
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης 
της ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. καλεί την Επιτροπή να μην 
συντονίσει έναν φόρο κηροζίνης επειδή 
κάτι τέτοιο θα επηρέαζε περισσότερο 
τους καταναλωτές παρά τις αεροπορικές 
εταιρείες· υπογραμμίζει τη σημασία της 
παροχής κινήτρων για τη χρήση 
εναλλακτικών μέσων μεταφοράς έναντι 
των αεροπορικών, μέσω διευκολύνσεων 
για πιο πράσινες μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 534
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας για την αύξηση των σχετικών 
ελάχιστων φόρων κατανάλωσης που 
έχασαν την ισχύ τους λόγω πληθωρισμού, 
τον τερματισμό των ισχυουσών 
φορολογικών απαλλαγών για την 
κηροζίνη και τα θαλάσσια καύσιμα, και 
να συντονίσει έναν φόρο κηροζίνης που θα 
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μπορούσε επίσης να τροφοδοτεί τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 535
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης, ώστε να διασφαλίσει ότι 
επιτέλους η κηροζίνη φορολογείται 
κατάλληλα, γεγονός που θα μπορούσε 
επίσης να τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ ή εθνικούς προϋπολογισμούς 
εφόσον υπάρξει συντονισμός μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 536
Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης και καυσίμων παραγόμενων 
από την αποψίλωση δασών στις τροπικές 
χώρες ή τις χώρες του ισημερινού, που θα 
μπορούσαν επίσης να τροφοδοτούν τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 537
Caroline Nagtegaal



AM\1209233EL.docx 311/331 PE652.496v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης υπό την προϋπόθεση ότι τα 
έσοδα θα προορίζονται για τη στήριξη 
βιώσιμων πρωτοβουλιών και σχεδίων 
στον τομέα της αεροπορίας·

Or. en

Τροπολογία 538
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης 
της ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. επικροτεί την αναθεώρηση της 
οδηγίας φορολόγησης της ενέργειας που 
έχει προγραμματιστεί για το 2021 και 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια 
νομοθετική πρόταση για έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 539
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας, τον ΦΠΑ για το περιβάλλον και 
την εισφορά για τη χρήση πλαστικών 
μιας χρήσης, και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
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τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 540
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 541
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 542
Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας·
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τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 543
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει συζητήσεις 
σχετικά με άλλους πιθανούς τύπους 
μέτρων για τους τομείς της ενέργειας και 
των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 544
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να συντονίσει έναν φόρο 
κηροζίνης που θα μπορούσε επίσης να 
τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία φορολόγησης της 
ενέργειας και να μελετήσει τη δυνατότητα 
για έναν φόρο κηροζίνης που θα μπορούσε 
επίσης να τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 545
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Carmen Avram, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, 
Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπενθυμίζει ότι η φοροδιαφυγή και 
η φοροαποφυγή προκαλούν πιθανή 
απώλεια πόρων από τους εθνικούς και 
ενωσιακούς προϋπολογισμούς που 
εκτιμώνται ότι κυμαίνονται από 50-70 
δισεκατομμύρια έως 160-190 
δισεκατομμύρια ευρώ·1a κατά συνέπεια 
ζητεί να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει κριτήρια 
αξιολόγησης των κρατών μελών της ΕΕ 
για την κατάρτιση «μαύρης λίστας» 
κρατών μελών της ΕΕ που διευκολύνουν 
την φοροαποφυγή και τη σύνταξη 
δεσμευτικών σχεδίων φορολογικής 
συμμόρφωσης γι’ αυτά τα κράτη μέλη·
__________________
1a Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΓΔ EPRS, 
Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και 
σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη 
φορολογία των εταιρειών στην Ένωση: I 
- Εκτίμηση της έκτασης του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού για τις 
εταιρείες, Μελέτη, 2015

Or. en

Τροπολογία 546
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Carmen Avram, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. καλεί τα κράτη μέλη που 
κατηγορούνται για διευκόλυνση της 
φοροαποφυγής να εφαρμόσουν ένα 
ελάχιστο εφαρμοστέο φόρο ύψους 18 % 
σε όλα τα κέρδη που παράγονται σε 
επίπεδο κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των κερδών που 
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μετατοπίζονται σε φορολογικούς 
παραδείσους μέσω παθητικών 
εισοδημάτων όπως επιτοκίων και 
πληρωμών δικαιωμάτων ή άλλων 
εργαλείων διάβρωσης της βάσης και 
μετατόπισης των κερδών, ούτως ώστε να 
καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή και να 
κινητοποιηθούν πόροι για τη 
χρηματοδότηση της βιώσιμης και 
δίκαιης μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 547
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. υπενθυμίζει ότι ο φόρος 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για τη 
μετάβαση από επιβλαβείς σε βιώσιμες 
δραστηριότητες· ως εκ τούτου 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
το οριστικό πακέτο για τον ΦΠΑ, το 
οποίο θα τους επέτρεπε να αξιοποιήσουν 
τα επιδιωκόμενα ποσοστά ΦΠΑ για 
προϊόντα και υπηρεσίες που στηρίζουν 
την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 548
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη 

διαγράφεται
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μετά την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· 
ζητεί να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με 
τα κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν 
τη φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 549
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη 
μετά την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. πιστεύει ότι είναι από ηθική 
άποψη μη βιώσιμο, ιδίως σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης και τεράστιων 
δυσκολιών για τους πολίτες μας, το 
γεγονός ότι δισεκατομμύρια ευρώ 
εξακολουθούν να χάνονται λόγω 
οικονομικών εγκλημάτων· απαιτεί όλοι να 
συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· απαιτεί, στο πλαίσιο αυτό, 
μια φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα· 
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απαιτεί επίσης μια φιλόδοξη 
μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου 
για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, καθώς σύμφωνα με την 
Ευρωπόλ ένα αυξανόμενο ποσοστό 0,7-
1,28 του ενωσιακού ΑΕγχΠ χάνεται λόγω 
οικονομικών εγκλημάτων, όπως η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 550
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής· καλεί 
το Συμβούλιο να επικαιροποιήσει τα 
κριτήρια του Κώδικα δεοντολογίας για τη 
φορολογία των επιχειρήσεων ώστε να 
προσδιορίζεται τι αποτελεί επιζήμιο 
καθεστώς προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι πρόσφατες 
εξελίξεις· καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών 
μελών που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, 
καθώς και να καταρτίσει μαύρη λίστα με 
τα κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν 
τη φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή, τον εντοπισμό και τη 
διερεύνηση συστημάτων επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού για άτομα και 
επιχειρήσεις στα κράτη μέλη· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, μια φιλόδοξη στρατηγική για 
τη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 
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21ο αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 551
Marek Belka, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ύπαρξη 
του άρθρου 116 της ΣΛΕΕ στο πλαίσιο 
φορολογικών φακέλων και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να το αξιοποιήσει σε 
περίπτωση που το ζήτημα υπό εξέταση 
προκαλεί στρεβλώσεις στους όρους 
ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 552
Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
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θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα· 
επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής 
να προτείνει εποπτικό φορέα για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και υπογραμμίζει την 
ανάγκη για διάθεση επαρκών πόρων 
προκειμένου οι προαναφερθείσες 
ενέργειες να είναι αποτελεσματικές·

Or. en

Τροπολογία 553
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 



PE652.496v02-00 320/331 AM\1209233EL.docx

EL

αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα· 
επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής 
να προτείνει εποπτικό φορέα για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και υπογραμμίζει την 
ανάγκη να διατεθούν επαρκείς πόροι 
προκειμένου οι ενέργειες αυτές να είναι 
αποτελεσματικές·

Or. en

Τροπολογία 554
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη 
μετά την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με 
τα κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν 
τη φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν και θα επωφεληθούν 
εξίσου από την ανάκαμψη μετά την κρίση 
του κορονοϊού και στη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία· υπενθυμίζει ότι μόνο 
το πνεύμα καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας, αντίθετα με τη 
φορολόγηση και τη ρύθμιση, μπορεί να 
προωθήσει την οικονομική ανάκαμψη και 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 555
Paul Tang, Πέτρος Κόκκαλης, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· 
θεωρεί ότι τα εταιρικά κέρδη και ο 
ιδιωτικός πλούτος ρέει προς τις 
επικράτειες με τους χαμηλότερους 
φόρους εντός της ενιαίας αγοράς· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα και 
ζητεί έναν φόρο πλούτου ο οποίος θα 
συντονίζεται σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 556
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
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φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα· 
καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν έναν 
φόρο πλούτου και άλλα προοδευτικά 
φορολογικά μέτρα για τη χρηματοδότηση 
της Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 557
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια οικονομία υψηλής 
απόδοσης από πλευράς ενέργειας και 
χρήσης των πόρων, πλήρως βασιζόμενη 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 
μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και απαλλαγμένη από 
τοξικές ουσίες έως το 2040· ζητεί να 
ενταθεί η καταπολέμηση της φορολογικής 
απάτης, της φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

Or. en
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Τροπολογία 558
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη και 
ανταγωνιστική οικονομία· ζητεί να 
ενταθεί η καταπολέμηση της φορολογικής 
απάτης, της φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα, 
πάντα με σεβασμό στη δημοσιονομική 
αυτονομία των κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 559
Πέτρος Κόκκαλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη 
μετά την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, 
λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων 
ικανοτήτων των κρατών μελών· ζητεί να 
ενταθεί η καταπολέμηση της φορολογικής 
απάτης, της φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 



PE652.496v02-00 324/331 AM\1209233EL.docx

EL

φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 560
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με 
τα κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν 
τη φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· ζητεί να 
υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για 
την αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 561
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με 
τα κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν 
τη φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· ζητεί να 
υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για 
την αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 562
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με 
τα κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν 
τη φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· ζητεί να 
υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για 
την αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·
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Or. en

Τροπολογία 563
Caroline Nagtegaal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με 
τα κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν 
τη φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· ζητεί να 
υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για 
την αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 564
Mick Wallace, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί 
να ενταθεί η καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που διευκολύνουν τη 

27. επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι όλοι 
θα συμβάλουν εξίσου στην ανάκαμψη μετά 
την κρίση του κορονοϊού και στην 
οικολογική μετάβαση σε μια βιώσιμη 
οικονομία· ζητεί την αντιμετώπιση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού από την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει μαύρη λίστα με τα κράτη μέλη 
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φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

της ΕΕ που διευκολύνουν τη 
φοροαποφυγή· ζητεί να υπάρξει 
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για την 
αποφυγή του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού από τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια 
φιλόδοξη στρατηγική για τη φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 565
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. θεωρεί ότι οι πράσινες και 
βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις αποτελούν 
σημαντική κινητήρια δύναμη για τον 
μετασχηματισμό της βιομηχανίας· καλεί 
την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για 
την πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης των 
δημόσιων δαπανών και επενδύσεων για 
τη δημιουργία αγορών για προϊόντα και 
υπηρεσίες που έχουν ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα και είναι αποδοτικά από 
πλευράς χρήσης των πόρων και την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής, μεταξύ 
άλλων με την υποχρεωτική εφαρμογή 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να πιέσει για 
ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για τις 
διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που θα 
προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία 
πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 566
Paul Tang, Gilles Boyer, Πέτρος Κόκκαλης, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για σταδιακή κατάργηση των 
επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, 
συμπεριλαμβανομένου με τη μορφή 
φορολογικού πλεονεκτήματος, με πλήρη 
σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατών 
μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους 
μείγμα· στηρίζει, ωστόσο, φορολογικά 
μέτρα που θα αποτελούσαν κίνητρο για 
επενδύσεις σε πιο καθαρές μορφές 
ενέργειας και τρόπους μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 567
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. ζητεί οι εταιρείες που λαμβάνουν 
δημόσια στήριξη να δεσμεύονται σχετικά 
με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ανά 
χώρα, να τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
να γνωστοποιούν οποιαδήποτε ευνοϊκή 
μεταχείριση προς αυτές· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη λογιστική 
οδηγία αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 568
Marek Belka, Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. Είναι της άποψης ότι στις 
εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στις 
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επικράτειες, οι οποίες περιλαμβάνονται 
στον ενωσιακό κατάλογο μη 
συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για 
φορολογικούς σκοπούς δεν θα πρέπει να 
χορηγείται δημόσια χρηματοδοτική 
στήριξη εκτός εάν αποδείξουν ότι 
αναπτύσσουν εκεί νόμιμη οικονομική 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 569
Clotilde Armand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
αποτελεσματική παρακολούθηση και 
αναφορά δεδομένων για την υλοποίηση 
του SEIP, καθώς και τη διάθεσή τους 
στο κοινό ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης διαφάνεια των δαπανών της ΕΕ 
για την πράσινη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 570
Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. πιστεύει ότι με τον συνδυασμό 
όλων αυτών των προτάσεων 
χρηματοδότησης (κλιματική τράπεζα, 
προϋπολογισμός για το κλίμα και νόμος 
FATCA για το κλίμα) μπορούν να 
συγκεντρωθούν τουλάχιστον 660 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την 
επιτυχία του αγώνα όσον αφορά το κλίμα 
και τις θέσεις εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 571
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ένα πανευρωπαϊκό 
μητρώο φορολογικής διαφάνειας στο 
πλαίσιο του οποίου θα μπορεί να 
επαληθευτεί αν εταιρείες έχουν εξοφλήσει 
τις φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις τους στα κράτη μέλη της 
ΕΕ και αν έχουν συμμετάσχει ή όχι σε 
επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. 
Εταιρείες που δεν πληρούν αυτές τις 
απαιτήσεις δεν θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για οποιαδήποτε 
χρηματοδότηση από την ΕΕ ή κράτη 
μέλη, ούτε θα μπορούν να συμμετάσχουν 
σε διαγωνισμούς χρηματοδότησης 
ανάκαμψης ή δημοσίων συμβάσεων στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 572
Pierre Larrouturou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. επικροτεί τη στήριξη αυτών των 
τριών λύσεων από 1 εκατομμύριο 
πολίτες25α·
__________________
25α http://www.climateandjobs.eu/

Or. en
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