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Τροπολογία 44
Robert Roos, Rob Rooken, Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την 
απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Τροπολογία 45
Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την 
απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 46
Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια μη ρεαλιστική αναπτυξιακή 
στρατηγική που αποσκοπεί στη μετατροπή 
της Ένωσης σε μια εικαζόμενη δίκαιη και 
ευημερούσα κοινωνία, για την επίτευξη 
της οποίας θυσιάζονται ολόκληροι κλάδοι 
της βιομηχανίας και κατ’ επέκταση της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας χωρίς 
επαρκή εκτίμηση επιπτώσεων.

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

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

Or. en

Τροπολογία 47
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
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Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 48
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 49
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Με βάση το κανονιστικό πλαίσιο 
που έχει τεθεί από την Ένωση, οι 
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εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην 
ΕΕ μειώθηκαν κατά 23 % από το 1990 
έως το 2018, ενώ η οικονομία αυξήθηκε 
κατά 61 % κατά τη διάρκεια της ίδιας 
περιόδου, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
είναι δυνατή η αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από τις 
εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 50
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με τις 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και τις σχετικές 
παγκόσμιες διαδρομές εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20 παρέχει μια ισχυρή 
επιστημονική βάση για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και καταδεικνύει 
την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων για 
το κλίμα. Επιβεβαιώνει ότι οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να 
μειωθούν επειγόντως και ότι η κλιματική 
αλλαγή πρέπει να περιοριστεί στους 
1,5 °C ιδίως προκειμένου να μειωθεί η 
πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Στην έκθεση της 
διακυβερνητικής πλατφόρμας 
επιστήμης–πολιτικής για τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων (IPBES) για την 
παγκόσμια αξιολόγηση του 201921 
περιγράφεται υποβάθμιση της 
βιοποικιλότητας παγκοσμίως, με την 
κλιματική αλλαγή να αποτελεί την τρίτη 
σημαντικότερη αιτία απώλειας 

διαγράφεται
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βιοποικιλότητας22.

_________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)].
21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
22 Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος: Το ευρωπαϊκό 
περιβάλλον – Κατάσταση και προοπτικές 
2020 (Λουξεμβούργο: Υπηρεσία 
Εκδόσεων της ΕΕ, 2019).

Or. en

Τροπολογία 51
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με τις 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα 

(2) Η ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με τις 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα 
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προβιομηχανικά επίπεδα και τις σχετικές 
παγκόσμιες διαδρομές εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20 παρέχει μια ισχυρή 
επιστημονική βάση για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και καταδεικνύει 
την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων για το 
κλίμα. Επιβεβαιώνει ότι οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να 
μειωθούν επειγόντως και ότι η κλιματική 
αλλαγή πρέπει να περιοριστεί στους 1,5 °C 
ιδίως προκειμένου να μειωθεί η 
πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Στην έκθεση της 
διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης–
πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) για 
την παγκόσμια αξιολόγηση του 201921 
περιγράφεται υποβάθμιση της 
βιοποικιλότητας παγκοσμίως, με την 
κλιματική αλλαγή να αποτελεί την τρίτη 
σημαντικότερη αιτία απώλειας 
βιοποικιλότητας22.

προβιομηχανικά επίπεδα και τις σχετικές 
παγκόσμιες διαδρομές εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20 παρέχει μια ισχυρή 
επιστημονική βάση για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και καταδεικνύει 
την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων για το 
κλίμα. Κατά την άποψή του, εκτιμάται 
ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν 
προκαλέσει θερμοκρασία του πλανήτη σε 
επίπεδο περίπου 1ºC πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και ότι με τον 
υπάρχοντα ρυθμό, θα σημειωθεί αύξηση 
κατά 1,5°C από το 2030 έως το 2052. 
Επιβεβαιώνει ότι οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν 
επειγόντως και ότι η κλιματική αλλαγή 
πρέπει να περιοριστεί στους 1,5 °C ιδίως 
προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα 
εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων 
και επίτευξης σημείων καμπής. Στην 
έκθεση της διακυβερνητικής πλατφόρμας 
επιστήμης–πολιτικής για τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων (IPBES) για την 
παγκόσμια αξιολόγηση του 201921 
περιγράφεται υποβάθμιση της 
βιοποικιλότητας παγκοσμίως, με την 
κλιματική αλλαγή να αποτελεί την τρίτη 
σημαντικότερη αιτία απώλειας 
βιοποικιλότητας22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 21 IPBES 2019: Global Assessment on 
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Biodiversity and Ecosystem Services. Biodiversity and Ecosystem Services.
22 Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος: Το ευρωπαϊκό περιβάλλον 
– Κατάσταση και προοπτικές 2020 
(Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της 
ΕΕ, 2019).

22 Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος: Το ευρωπαϊκό περιβάλλον 
– Κατάσταση και προοπτικές 2020 
(Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της 
ΕΕ, 2019).

Or. en

Τροπολογία 52
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα οικοσυστήματα, οι άνθρωποι 
και οι οικονομίες της ΕΕ θα 
αντιμετωπίσουν σημαντικές επιπτώσεις 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, εάν δεν 
μετριάσουμε επειγόντως τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου ή δεν 
προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. 
Η επιβάρυνση που προκαλεί η κλιματική 
αλλαγή καταδεικνύει ένα σαφές χάσμα 
μεταξύ Βορρά και Νότου, καθώς οι 
νότιες περιφέρειες της Ευρώπης 
επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τις 
επιπτώσεις των υπερβολικά υψηλών 
θερμοκρασιών, της λειψυδρίας, της 
ξηρασίας, των δασικών πυρκαγιών και 
των γεωργικών απωλειών. Η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή θα 
ελαχιστοποιούσε περαιτέρω τις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, με σημαντικά 
παράλληλα οφέλη από λύσεις που 
βασίζονται στη φύση.

Or. en
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Τροπολογία 53
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την προώθηση του 
οικονομικού και κοινωνικού 
μετασχηματισμού, της απασχόλησης, της 
ανάπτυξης και της επίτευξης των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, καθώς και για τη μετάβαση με 
δίκαιο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο 
στον στόχο θερμοκρασίας που 
καθορίζεται στη συμφωνία του Παρισιού 
του 2015 για την κλιματική αλλαγή μετά 
την 21η διάσκεψη των μερών της 
σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή (στο 
εξής: συμφωνία του Παρισιού).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την προώθηση του 
οικονομικού και κοινωνικού 
μετασχηματισμού, της απασχόλησης, της 
ανάπτυξης και της επίτευξης των στόχων 

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την προώθηση του 
οικονομικού και κοινωνικού 
μετασχηματισμού, της απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας, της βιώσιμης 
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βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, καθώς και για τη μετάβαση με 
δίκαιο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο 
στον στόχο θερμοκρασίας που καθορίζεται 
στη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για 
την κλιματική αλλαγή μετά την 21η 
διάσκεψη των μερών της σύμβασης 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή (στο εξής: συμφωνία 
του Παρισιού).

ανάπτυξης και της επίτευξης των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, καθώς και για τη μετάβαση με 
γρήγορο, δίκαιο και οικονομικώς 
αποδοτικό τρόπο στον στόχο 
θερμοκρασίας που καθορίζεται στη 
συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την 
κλιματική αλλαγή μετά την 21η διάσκεψη 
των μερών της σύμβασης πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (στο εξής: συμφωνία του 
Παρισιού).

Or. en

Τροπολογία 55
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την προώθηση του 
οικονομικού και κοινωνικού 
μετασχηματισμού, της απασχόλησης, της 
ανάπτυξης και της επίτευξης των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, καθώς και για τη μετάβαση με 
δίκαιο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο 
στον στόχο θερμοκρασίας που καθορίζεται 
στη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για 
την κλιματική αλλαγή μετά την 21η 
διάσκεψη των μερών της σύμβασης 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή (στο εξής: συμφωνία 
του Παρισιού).

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την προώθηση του 
οικονομικού και κοινωνικού 
μετασχηματισμού, της απασχόλησης και 
της επίτευξης των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 
και για τη μετάβαση με δίκαιο και σταθερό 
τρόπο στον στόχο θερμοκρασίας που 
καθορίζεται στη συμφωνία του Παρισιού 
του 2015 για την κλιματική αλλαγή μετά 
την 21η διάσκεψη των μερών της 
σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για την κλιματική αλλαγή (στο εξής: 
συμφωνία του Παρισιού).

Or. es

Τροπολογία 56
Markus Buchheit, Guido Reil
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η συμφωνία του Παρισιού θέτει 
ως μακροπρόθεσμο στόχο τη διατήρηση 
της αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C σε 
σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και 
τη συνέχιση των προσπαθειών για τον 
περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας στους 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα23, και τονίζει τη 
σημασία της προσαρμογής στις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής24 και 
της συμβατότητας των χρηματοδοτικών 
ροών με την κατεύθυνση προς την 
ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και την ανθεκτικότητα 
στις κλιματικές μεταβολές25.

διαγράφεται

_________________
23 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
συμφωνίας του Παρισιού.
24 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
συμφωνίας του Παρισιού.
25 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 57
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι δράσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών για το κλίμα αποσκοπούν 
στην προστασία των ανθρώπων και του 
πλανήτη, της ευζωίας, της ευημερίας, της 
υγείας, των επισιτιστικών συστημάτων, 
της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων 

διαγράφεται
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και της βιοποικιλότητας έναντι της 
απειλής της κλιματικής αλλαγής, στο 
πλαίσιο του θεματολογίου του 2030 για 
βιώσιμη ανάπτυξη και της επίτευξης των 
στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, τη 
μεγιστοποίηση της ευημερίας εντός των 
ορίων του πλανήτη και την αύξηση της 
ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας της κοινωνίας στην κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 58
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι δράσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών για το κλίμα αποσκοπούν 
στην προστασία των ανθρώπων και του 
πλανήτη, της ευζωίας, της ευημερίας, της 
υγείας, των επισιτιστικών συστημάτων, της 
ακεραιότητας των οικοσυστημάτων και 
της βιοποικιλότητας έναντι της απειλής της 
κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο του 
θεματολογίου του 2030 για βιώσιμη 
ανάπτυξη και της επίτευξης των στόχων 
της συμφωνίας του Παρισιού, τη 
μεγιστοποίηση της ευημερίας εντός των 
ορίων του πλανήτη και την αύξηση της 
ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας της κοινωνίας στην κλιματική 
αλλαγή.

(5) Οι δράσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών για το κλίμα αποσκοπούν 
στην προστασία των ανθρώπων και του 
πλανήτη, της υγείας, των επισιτιστικών 
συστημάτων, της ακεραιότητας των 
οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της 
ευζωίας και της ευημερίας έναντι της 
απειλής της κλιματικής αλλαγής, στο 
πλαίσιο του θεματολογίου του 2030 για 
βιώσιμη ανάπτυξη και της επίτευξης των 
στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, τη 
μεγιστοποίηση της ευημερίας εντός των 
ορίων του πλανήτη και την αύξηση της 
ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας της κοινωνίας στην κλιματική 
αλλαγή.

Or. es

Τροπολογία 59
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Απαιτούνται πολύ περισσότερα 
στη νομοθεσία για το κλίμα από τον 
καθορισμό απλώς ενός στόχου καθαρών 
μηδενικών εκπομπών CO2 έως το 2050 
στον νόμο· θα πρέπει να καθοριστούν 
συγκεκριμένα, επαρκή και ρεαλιστικά 
μέσα για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου·

Or. en

Τροπολογία 60
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 
παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής 
σημασίας η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, 
οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται σε 
μια εύρυθμη εσωτερική αγορά ενέργειας. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
τεχνολογική καινοτομία και η έρευνα και 
ανάπτυξη αποτελούν επίσης σημαντικούς 
μοχλούς για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 61
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



PE653.722v01-00 16/202 AM\1206925EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 
παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, οικονομικά 
προσιτό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα 
που θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

(6) Η υλοποίηση των στόχων της 
συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως με την 
επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040 το 
αργότερο, επιβάλλει την ταχεία μείωση 
των εκπομπών όλων των τομέων της 
οικονομίας σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. 
Δεδομένης της σημασίας της παραγωγής 
και της κατανάλωσης ενέργειας για τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, είναι 
ουσιαστικής σημασίας η μετάβαση σε ένα 
ιδιαιτέρως αποδοτικό και πλήρως 
βασισμένο στην ανανεώσιμη ενέργεια 
σύστημα που θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Η Ένωση και 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν 
φιλόδοξα και συνεκτικά κανονιστικά 
πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου όσον 
αφορά την καινοτομία, την έρευνα και την 
ανάπτυξη, για να εξασφαλίσουν τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας στην επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 62
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας απαιτεί τον εις βάθος 
μετασχηματισμό και τη συνεισφορά όλων 
των τομέων της οικονομίας, 
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παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, οικονομικά 
προσιτό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα 
που θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

συμπεριλαμβανομένων των τομέων της 
αεροπορίας και της ναυτιλίας, οι οποίοι 
θα χρειαστεί να συμμετάσχουν στον 
μετασχηματισμό της οικονομίας κατά 
τρόπο που εξασφαλίζει ότι οι δράσεις 
τους συμβάλλουν στην υλοποίηση του 
μακροπρόθεσμου στόχου της επίτευξης 
μιας ουδέτερης όσον αφορά το κλίμα ΕΕ 
έως το 2050 και δεν τη βλάπτουν. 
Δεδομένης της σημασίας της παραγωγής 
και της κατανάλωσης ενέργειας για τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, είναι 
ουσιαστικής σημασίας η μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται σε 
μια εύρυθμη εσωτερική αγορά ενέργειας. 
Δεδομένης της σημασίας που έχει η 
αύξηση της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι απαραίτητη η 
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με 
βάση την αρχή της πρόληψης της 
παραγωγής αποβλήτων και της μείωσης 
του αποτυπώματος άνθρακα των 
προϊόντων. Δεδομένης της σημασίας που 
έχει η ελαχιστοποίηση των εκπομπών 
ορυκτών καυσίμων, είναι σημαντική η 
αντικατάσταση υλικών έντασης 
εκπομπών και η προώθηση της 
κυκλικότητας σε όλους τους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 63
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Maria da 
Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom 
Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας, με έμφαση στη σταδιακή 
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παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, οικονομικά 
προσιτό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα 
που θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

κατάργηση της χρήσης ορυκτών πόρων 
σε όλους τους τομείς. Δεδομένης της 
σημασίας της παραγωγής και της 
κατανάλωσης ενέργειας για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, είναι 
ουσιαστικής σημασίας η μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται σε 
μια εύρυθμη εσωτερική αγορά ενέργειας. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
τεχνολογική καινοτομία και η έρευνα και 
ανάπτυξη αποτελούν επίσης απαραίτητους 
μοχλούς για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 64
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 
παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, οικονομικά 
προσιτό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα 
που θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας, με έμφαση στη σταδιακή 
κατάργηση της χρήσης ορυκτών πόρων 
σε όλους τους τομείς. Δεδομένης της 
σημασίας της παραγωγής και της 
κατανάλωσης ενέργειας για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, είναι 
ουσιαστικής σημασίας η μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται σε 
μια εύρυθμη εσωτερική αγορά ενέργειας. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
τεχνολογική καινοτομία και η έρευνα και 
ανάπτυξη αποτελούν επίσης σημαντικούς 
μοχλούς για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en
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Τροπολογία 65
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 
παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, οικονομικά 
προσιτό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα 
που θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων μεταφορών. Δεδομένης της 
σημασίας της παραγωγής και της 
κατανάλωσης ενέργειας για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, είναι 
ουσιαστικής σημασίας η μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται σε 
μια εύρυθμη εσωτερική αγορά ενέργειας. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
τεχνολογική καινοτομία και η έρευνα και 
ανάπτυξη αποτελούν επίσης σημαντικούς 
μοχλούς για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 66
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 
παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, οικονομικά 
προσιτό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα 
που θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας. Ο ψηφιακός 

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 
παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
η μετάβαση σε ένα δίκαιο, βιώσιμο, 
οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα σε όλα τα στάδιά του 
και σε όλους τους τομείς του. Η 
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μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

συμμετοχή των πολιτών, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. es

Τροπολογία 67
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας, κάθε τομέας θα πρέπει να 
έχει καταρτίσει χάρτη πορείας που θα 
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 
να μειώσει τις εκπομπές σε σχεδόν 
μηδενικό επίπεδο και με το 2050 ως 
καταληκτική ημερομηνία. Οι εν λόγω 
χάρτες πορείας θα πρέπει να 
αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία 
μεταξύ των ενώσεων του κλάδου, των 
εταιρειών, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και του ακαδημαϊκού 
χώρου, και θα πρέπει να αξιολογούν τις 
ευκαιρίες, τις ανάγκες και τις προκλήσεις 
για την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 68
Sandra Pereira



AM\1206925EL.docx 21/202 PE653.722v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ενέργεια είναι ένας στρατηγικός 
οικονομικός τομέας, ο οποίος είναι 
θεμελιώδης για την κυρίαρχη ανάπτυξη 
των κρατών, η οποία πρέπει να 
παραμείνει στη σφαίρα του δημοσίου 
ελέγχου και ιδιοκτησίας, και πρέπει να 
αναπτύσσεται με γνώμονα το δημόσιο 
συμφέρον και με τη στήριξη της 
επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογικής 
προόδου και της διατήρησης των 
φυσικών πόρων, με διασφάλιση της 
ικανότητάς τους για ανανέωση και με 
οικολογική ισορροπία.

Or. en

Τροπολογία 69
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η προστασία του κλίματος 
αποτελεί ευκαιρία για την ευρωπαϊκή 
οικονομία και θα πρέπει να συμβάλλει 
στη διασφάλιση του ηγετικού της ρόλου 
στη βιομηχανία όσον αφορά την 
παγκόσμια καινοτομία. Οι καινοτόμες της 
βιώσιμης παραγωγής μπορούν να 
προωθήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ισχύ σε βασικά τμήματα της αγοράς και 
κατ’ επέκταση να συμβάλλουν στην 
προστασία και δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 70
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-
Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
τεχνολογική καινοτομία και η έρευνα και 
ανάπτυξη αποτελούν επίσης σημαντικούς 
μοχλούς για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας. Η Ένωση 
πρέπει να προστατεύει τα οικοσυστήματα 
γύρω από τις βασικές τεχνολογίες και 
τομείς που οδηγούν στην επίτευξη των 
στόχων κλιματικής ουδετερότητας 
προκειμένου να στηρίξει τη θέση της 
Ένωσης ως πρωτοπόρου.

Or. en

Τροπολογία 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Ένωση εφαρμόζει μια φιλόδοξη 
πολιτική στον τομέα της δράσης για το 
κλίμα και έχει θεσπίσει κανονιστικό 
πλαίσιο για την επίτευξη του στόχου της 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030. Η νομοθεσία 
για την εφαρμογή του στόχου αυτού 
συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, με 

διαγράφεται
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την οποία θεσπίστηκε σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου27, με τον οποίο θεσπίστηκαν 
εθνικοί στόχοι για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2030, και στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου28 με τον οποίο 
υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να 
εξισορροπούν τις εκπομπές και τις 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης 
γης και τη δασοκομία.
_________________
26 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, 
σ. 32).
27 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 
2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της 
συμβολής στη δράση για το κλίμα για την 
τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν 
από τη συμφωνία του Παρισιού και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, 
σ. 26).
28 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τη συμπερίληψη των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των 
απορροφήσεων από δραστηριότητες 
χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και 
δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και 



PE653.722v01-00 24/202 AM\1206925EL.docx

EL

την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 
αριθ. 525/2013 και της απόφασης αριθ. 
529/2013/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 
1).

Or. en

Τροπολογία 72
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Ένωση εφαρμόζει μια φιλόδοξη 
πολιτική στον τομέα της δράσης για το 
κλίμα και έχει θεσπίσει κανονιστικό 
πλαίσιο για την επίτευξη του στόχου της 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030. Η νομοθεσία 
για την εφαρμογή του στόχου αυτού 
συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, με 
την οποία θεσπίστηκε σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, με 
τον οποίο θεσπίστηκαν εθνικοί στόχοι για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030, και στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 με τον 
οποίο υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να 
εξισορροπούν τις εκπομπές και τις 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης 
και τη δασοκομία.

(7) Η Ένωση έχει θεσπίσει 
κανονιστικό πλαίσιο για την επίτευξη του 
τρέχοντος στόχου της για μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030 που είχε θεσπιστεί προτού τεθεί σε 
ισχύ η Συμφωνία του Παρισιού. Η 
νομοθεσία για την εφαρμογή του στόχου 
αυτού συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην 
οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, με 
την οποία θεσπίστηκε σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, με 
τον οποίο θεσπίστηκαν εθνικοί στόχοι για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030, και στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 με τον 
οποίο υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να 
εξισορροπούν τις εκπομπές και τις 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης 
και τη δασοκομία. Το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2021, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναθεωρήσει αυτές τις νομοθεσίες, 
καθώς και το σύνολο της σχετικής 
νομοθεσίας του τομέα, προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη ο υψηλότερος ενωσιακός 
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στόχος για το κλίμα για το 2030 και ο 
στόχος καθαρών μηδενικών εκπομπών 
ΑτΘ που ορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό.

_________________ _________________
26 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, 
σ. 32).

26 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, 
σ. 32).

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 
2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της 
συμβολής στη δράση για το κλίμα για την 
τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν 
από τη συμφωνία του Παρισιού και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, 
σ. 26).

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 
2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της 
συμβολής στη δράση για το κλίμα για την 
τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν 
από τη συμφωνία του Παρισιού και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, 
σ. 26).

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και των 
απορροφήσεων από δραστηριότητες 
χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και 
δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και 
την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 
αριθ. 525/2013 και της απόφασης αριθ. 
529/2013/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, 
σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και των 
απορροφήσεων από δραστηριότητες 
χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και 
δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και 
την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 
αριθ. 525/2013 και της απόφασης αριθ. 
529/2013/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 73
Nicolás González Casares
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εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Ένωση εφαρμόζει μια φιλόδοξη 
πολιτική στον τομέα της δράσης για το 
κλίμα και έχει θεσπίσει κανονιστικό 
πλαίσιο για την επίτευξη του στόχου της 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030. Η νομοθεσία 
για την εφαρμογή του στόχου αυτού 
συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, με 
την οποία θεσπίστηκε σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, με 
τον οποίο θεσπίστηκαν εθνικοί στόχοι για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030, και στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28 με τον 
οποίο υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να 
εξισορροπούν τις εκπομπές και τις 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης 
και τη δασοκομία.

(7) Η Ένωση έχει επικαιροποιήσει την 
πολιτική στον τομέα της δράσης για το 
κλίμα και έχει θεσπίσει κανονιστικό 
πλαίσιο για την επίτευξη του στόχου της 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030. Ωστόσο, αυτή η 
πολιτική δεν συνάδει μέχρι στιγμής με 
τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού. Η νομοθεσία για την εφαρμογή 
του στόχου αυτού συνίσταται, μεταξύ 
άλλων, στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26, με την οποία θεσπίστηκε 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου εντός της 
Ένωσης, στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου27, με τον οποίο θεσπίστηκαν 
εθνικοί στόχοι για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, και στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 με τον οποίο υποχρεώνονται 
τα κράτη μέλη να εξισορροπούν τις 
εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων του 
θερμοκηπίου από τη χρήση γης, την 
αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία.

_________________ _________________
26 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, 
σ. 32).

26 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, 
σ. 32).

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 
2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της 
συμβολής στη δράση για το κλίμα για την 
τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν 
από τη συμφωνία του Παρισιού και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, 
σ. 26).

Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 
2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της 
συμβολής στη δράση για το κλίμα για την 
τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν 
από τη συμφωνία του Παρισιού και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, 
σ. 26).

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και των 
απορροφήσεων από δραστηριότητες 
χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και 
δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και 
την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 
αριθ. 525/2013 και της απόφασης αριθ. 
529/2013/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, 
σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και των 
απορροφήσεων από δραστηριότητες 
χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και 
δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και 
την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 
αριθ. 525/2013 και της απόφασης αριθ. 
529/2013/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 74
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Πέρα από την αδιάλειπτη ροή της 
ενέργειας, η επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να 
συμπεριλάβει τομείς με σαφή επίδραση σε 
αυτήν, ειδικότερα τις μεταφορές, τον 
τουρισμό, τη βιομηχανία και τη γεωργία. 
Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 
προάγουν συγκεκριμένες δράσεις για 
καθέναν από αυτούς του τομείς, με την 
επιφύλαξη του συνολικού παραγωγικού 
ιστού.
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Or. es

Τροπολογία 75
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επιπλέον, η Επιτροπή, στην 
ανακοίνωσή της της 28ης Νοεμβρίου 
2018 με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για 
όλους: Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, 
μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, 
σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία», παρουσιάζει ένα 
όραμα για την επίτευξη μηδενικών 
καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση έως το 2050 
μέσω μιας κοινωνικά δίκαιης και 
οικονομικά αποδοτικής μετάβασης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 76
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ο στόχος της κλιματικής 
ουδετερότητας αποτελεί τεράστια 
ευκαιρία για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων του 21ου αιώνα με 
στρατηγικό τρόπο. Προσφέρει στην ΕΕ 
μια ευκαιρία να εντείνει τη δράση της και 
να αποκομίσει τα οφέλη του 
πλεονεκτήματος της πρώτης κίνησης 
εισαγάγοντας καθαρές τεχνολογίες και 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη την ισόρροπη 
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εκπροσώπηση των φύλων. Ευκαιρίες 
αναδύονται από την έγκαιρη 
αντικατάσταση των υποδομών και 
στοιχείων του ενεργητικού που έχουν 
υποστεί γήρανση με άλλα, συμβατά με 
τον στόχο της εις βάθος απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 77
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ο στόχος της κλιματικής 
ουδετερότητας αποτελεί τεράστια 
ευκαιρία για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων του 21ου αιώνα με 
στρατηγικό τρόπο. Προσφέρει στην ΕΕ 
μια ευκαιρία να εντείνει τη δράση της και 
να αποκομίσει τα οφέλη του 
πλεονεκτήματος της πρώτης κίνησης 
εισαγάγοντας καθαρές τεχνολογίες και 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 
Ευκαιρίες αναδύονται από την έγκαιρη 
αντικατάσταση των υποδομών και 
στοιχείων του ενεργητικού που έχουν 
υποστεί γήρανση με άλλα, συμβατά με 
τον στόχο της εις βάθος απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 78
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Η μετάβαση προς την καθαρή 
ενέργεια θα οδηγήσει σε ένα σύστημα 
ενέργειας στο πλαίσιο του οποίου η 
προμήθεια πρωτογενούς ενέργειας θα 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, με 
αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της 
ασφάλειας της προμήθειας, τη μείωση 
της ενεργειακής εξάρτησης και την 
προώθηση εγχώριων θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 79
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ένωση, μέσω της δέσμης 
μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους»29, εργάζεται επίσης πάνω 
σε ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
κυρίως μέσω της οικοδόμησης μιας 
ισχυρής Ενεργειακής Ένωσης, με τον 
καθορισμό στόχων για το 2030 ως προς 
την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
οδηγία 2012/27/ΕΕ30 και την οδηγία (ΕΕ) 
2018/200131 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας, 
μεταξύ άλλων με την οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32.

διαγράφεται
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_________________
29 COM(2016) 860 final της 30ής 
Νοεμβρίου 2016.
30 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 
σ. 1).
31 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).
32 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 
18.6.2010, σ. 13).

Or. en

Τροπολογία 80
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ένωση, μέσω της δέσμης μέτρων 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους»29, εργάζεται επίσης πάνω σε 
ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
κυρίως μέσω της οικοδόμησης μιας 
ισχυρής Ενεργειακής Ένωσης, με τον 
καθορισμό στόχων για το 2030 ως προς 
την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
οδηγία 2012/27/ΕΕ30 και την οδηγία (ΕΕ) 

(9) Η Ένωση, μέσω της δέσμης μέτρων 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους»29, εργάζεται επίσης πάνω σε 
ένα θεματολόγιο για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, κυρίως μέσω της 
οικοδόμησης μιας ισχυρής Ενεργειακής 
Ένωσης, με τον καθορισμό στόχων για το 
2030 ως προς την ενεργειακή απόδοση και 
τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην οδηγία 2012/27/ΕΕ30 και την 
οδηγία (ΕΕ) 2018/200131 του Ευρωπαϊκού 



PE653.722v01-00 32/202 AM\1206925EL.docx

EL

2018/200131 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας, 
μεταξύ άλλων με την οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας, 
μεταξύ άλλων με την οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32. Το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2021, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναθεωρήσει αυτές τις νομοθετικές 
πράξεις προκειμένου να αντανακλούν την 
ενισχυμένη φιλοδοξία της Ένωσης για το 
κλίμα που προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final της 30ής 
Νοεμβρίου 2016.

29 COM(2016) 860 final της 30ής 
Νοεμβρίου 2016.

30 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 
σ. 1).

30 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 
σ. 1).

31 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

31 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

32 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 
18.6.2010, σ. 13).

32 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 
18.6.2010, σ. 13).

Or. en

Τροπολογία 81
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ένωση, μέσω της δέσμης μέτρων 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους»29, εργάζεται επίσης πάνω σε 
ένα θεματολόγιο για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, κυρίως μέσω της 
οικοδόμησης μιας ισχυρής Ενεργειακής 
Ένωσης, με τον καθορισμό στόχων για το 
2030 ως προς την ενεργειακή απόδοση και 
τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην οδηγία 2012/27/ΕΕ30 και την 
οδηγία (ΕΕ) 2018/200131 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας, 
μεταξύ άλλων με την οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32.

(9) Η Ένωση, μέσω της δέσμης μέτρων 
«Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους»29, προωθεί ένα θεματολόγιο 
που προσανατολίζεται προς την 
απαραίτητη απαλλαγή της οικονομίας 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, κυρίως 
μέσω της οικοδόμησης μιας ισχυρής 
Ενεργειακής Ένωσης, με τον καθορισμό 
στόχων για το 2030 ως προς την 
ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
οδηγία 2012/27/ΕΕ30 και την οδηγία (ΕΕ) 
2018/200131 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας, 
μεταξύ άλλων με την οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final της 30ής 
Νοεμβρίου 2016.

29 COM(2016) 860 final της 30ής 
Νοεμβρίου 2016.

30 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 
σ. 1).

30 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 
σ. 1).

31 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

31 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

32 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 
18.6.2010, σ. 13).

32 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 
18.6.2010, σ. 13).

Or. en
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Τροπολογία 82
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η Ένωση προώθησε την 
επιτάχυνση των στόχων για την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω 
πιλοτικών σχεδίων σε περιοχές όπου 
επικρατούν συγκεκριμένες γεωγραφικές 
και δημογραφικές συνθήκες, όπως νησιά, 
μέσω του προγράμματος «Καθαρή 
Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ». Κατά τη 
διαδικασία της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, η Ένωση 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των 
νησιωτικών και εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 83
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ενώ οι στόχοι για τη μείωση των 
εκπομπών έχουν τεθεί για το 2030 και το 
2050, η Ένωση δεν έχει ακόμα θέσει 
συγκεκριμένους πανευρωπαϊκούς στόχους 
για την απορρόφηση· τέτοιου είδους 
στόχοι είναι απαραίτητοι, λαμβανομένου 
υπόψη ότι ο στόχος της ΕΕ για την 
κλιματική ουδετερότητα δεν μπορεί να 
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επιτευχθεί χωρίς σταδιακή αύξηση των 
απορροφήσεων άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 84
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα και είναι 
αποφασισμένη να συμβάλει στην αύξηση 
του παγκόσμιου επιπέδου φιλοδοξίας και 
στην ενίσχυση της παγκόσμιας 
αντίδρασης στην κλιματική αλλαγή, με τη 
χρήση όλων των εργαλείων που έχει στη 
διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένης της 
κλιματικής διπλωματίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα και είναι 
αποφασισμένη να συμβάλει στην αύξηση 
του παγκόσμιου επιπέδου φιλοδοξίας και 
στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης 
στην κλιματική αλλαγή, με τη χρήση όλων 
των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
διπλωματίας.

(10) Η Ένωση είναι υπεύθυνη μόλις για 
το 9 % των συνολικών παγκόσμιων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά 
ήδη έχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και είναι αποφασισμένη να 
συμβάλει στην αύξηση του παγκόσμιου 
επιπέδου φιλοδοξίας και στην ενίσχυση 
της παγκόσμιας αντίδρασης στην 
κλιματική αλλαγή, με τη χρήση όλων των 
εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
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συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
διπλωματίας, διότι οι προσπάθειες θα 
αποφέρουν καρπούς μόνο εάν σημειώσει 
σημαντική πρόοδο και ο υπόλοιπος 
κόσμος.

Or. en

Τροπολογία 86
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα και είναι 
αποφασισμένη να συμβάλει στην αύξηση 
του παγκόσμιου επιπέδου φιλοδοξίας και 
στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης 
στην κλιματική αλλαγή, με τη χρήση όλων 
των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
διπλωματίας.

(10) Η Ένωση είναι υπεύθυνη μόλις για 
το 9 % των συνολικών παγκόσμιων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά 
ήδη έχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και είναι αποφασισμένη να 
επιτύχει τον στόχο της με δίκαιο, θεμιτό 
και συμμετοχικό τρόπο, καθώς και να 
συμβάλει στην αύξηση του παγκόσμιου 
επιπέδου φιλοδοξίας και στην ενίσχυση 
της παγκόσμιας αντίδρασης στην 
κλιματική αλλαγή, με τη χρήση όλων των 
εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
διπλωματίας.

Or. en

Τροπολογία 87
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα και είναι 
αποφασισμένη να συμβάλει στην αύξηση 
του παγκόσμιου επιπέδου φιλοδοξίας και 
στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης 
στην κλιματική αλλαγή, με τη χρήση όλων 
των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
διπλωματίας.

(10) Η Ένωση θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να έχει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα και είναι 
αποφασισμένη να επιτύχει τον στόχο της 
με δίκαιο, κοινωνικά θεμιτό και 
συμμετοχικό τρόπο, καθώς και να 
συμβάλει στην αύξηση του παγκόσμιου 
επιπέδου φιλοδοξίας και στην ενίσχυση 
της παγκόσμιας αντίδρασης στην 
κλιματική αλλαγή, με τη χρήση όλων των 
εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
διπλωματίας και εργαλείων εμπορικής 
πολιτικής. Η Ένωση αναλαμβάνει την 
ευθύνη να δείξει ότι αυτός ο 
μετασχηματισμός είναι εφικτός και 
ενδεδειγμένος.

Or. en

Τροπολογία 88
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα και είναι 
αποφασισμένη να συμβάλει στην αύξηση 
του παγκόσμιου επιπέδου φιλοδοξίας και 
στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης 
στην κλιματική αλλαγή, με τη χρήση όλων 
των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένηςτης κλιματικής 
διπλωματίας.

(10) Η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα και είναι 
αποφασισμένη να συμβάλει στην αύξηση 
του παγκόσμιου επιπέδου φιλοδοξίας και 
στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης 
στην κλιματική αλλαγή, με τη χρήση όλων 
των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής 
διπλωματίας και του 
επαναπροσανατολισμού της εμπορικής 
πολιτικής της.
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Or. es

Τροπολογία 89
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η Ένωση θα πρέπει να λογοδοτεί 
για την απορρύθμιση και την ελευθέρωση 
του διεθνούς εμπορίου που προάγει 
αυξανόμενες ροές ύλης και ενέργειας που 
προέρχονται από διαφορετικά μέρη του 
κόσμου, με τεράστιες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 
Αντιθέτως, η Ένωση θα πρέπει να 
προάγει την ανάπτυξη αμοιβαίως 
επωφελών διεθνών οικονομικών σχέσεων, 
βασισμένων στην συμπληρωματικότητα 
και όχι στον ανταγωνισμό, που να είναι 
απαλλαγμένες από κάθε μορφή 
νεοαποικιοκρατίας, και να καταργούν 
κάθε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 90
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Είναι χαμηλή η αναλογία των 
γυναικών που συμμετέχουν στον 
σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με πολιτικές μετριασμού των 
κλιματικών αλλαγών. Κατά συνέπεια, οι 
πολιτικές για το κλίμα πρέπει να 
αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν 
τα δύο φύλα, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
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οι γυναίκες και οι άνδρες συμμετέχουν 
ισότιμα και ουσιαστικά στον σχεδιασμό 
και τη λήψη αποφάσεων. Εάν οι 
πολιτικές για την αλλαγή του κλίματος 
δεν απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, 
ενδέχεται να είναι λιγότερο 
αποτελεσματικές.　

Or. en

Τροπολογία 91
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

_________________
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33 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (2019/2956(RSP)).
34 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (2019/2930(RSP)).
35 Συμπεράσματα που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίαση 
της 12ης Δεκεμβρίου 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Τροπολογία 92
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει να πραγματοποιηθεί η αναγκαία 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία έως το 2050 το αργότερο, κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε αυτό να αποτελέσει μια 
ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας33, και έχει 
κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για το κλίμα και το περιβάλλον34. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του της 12ης Δεκεμβρίου 201935, 
ενστερνίστηκε τον στόχο να καταστεί η 
Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, 
σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας 
του Παρισιού, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο και ότι η μετάβαση θα 
απαιτήσει σημαντικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό 

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για το κλίμα και το περιβάλλον και έχει 
επανειλημμένα ζητήσει από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους ώστε να διευκολυνθεί η 
αναγκαία μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη κοινωνία έως το 2050 το 
αργότερο, κατά τρόπο τέτοιο ώστε αυτό να 
αποτελέσει μια ευρωπαϊκή ιστορία 
επιτυχίας, ενώ παράλληλα ζητεί να 
υιοθετηθεί φιλόδοξη νομοθεσία για το 
κλίμα με έναν νομικά δεσμευτικό εγχώριο 
στόχο που εκτείνεται σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας για την επίτευξη 
μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2050 το 
αργότερο, καθώς και με ενδιάμεσους 
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Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να 
εκπονήσει πρόταση για τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2020, προκειμένου να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο και να 
υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

ενωσιακούς στόχους για το 2030 και το 
2040. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα 
συμπεράσματά του της 12ης Δεκεμβρίου 
201935, ενστερνίστηκε τον στόχο να 
καταστεί η Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως 
το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι είναι ανάγκη να 
διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για όλα 
τα κράτη μέλη που περιλαμβάνει επαρκή 
μέσα, κίνητρα, στήριξη και επενδύσεις 
ώστε να διασφαλίζει μια οικονομικά 
αποτελεσματική, δίκαιη, καθώς και 
κοινωνικά ισορροπημένη και δίκαιη 
μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες 
εθνικές συνθήκες ως προς τα σημεία 
εκκίνησης και ότι η μετάβαση θα 
απαιτήσει σημαντικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να 
εκπονήσει πρόταση για τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2020, προκειμένου να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο και να 
υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

_________________ _________________
33 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (2019/2956(RSP)).
34 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (2019/2930(RSP)).
35 Συμπεράσματα που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 
12ης Δεκεμβρίου 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

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

Or. en

Τροπολογία 93
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Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για το κλίμα και το περιβάλλον1α, και έχει 
ζητήσει στο πλαίσιο αυτό την αναγκαία 
μετάβαση προς μια κοινωνία μηδενικών 
καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατόν και 
έως το 2050 το αργότερο, κατά τρόπο 
τέτοιο ώστε αυτό να αποτελέσει μια 
ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας33. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του της 12ης Δεκεμβρίου 201935, 
ενστερνίστηκε τον στόχο να καταστεί η 
Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι είναι 
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο και ότι η μετάβαση θα απαιτήσει 
σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
κάλεσε επίσης την Επιτροπή να εκπονήσει 
πρόταση για τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2020, προκειμένου να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο και να 
υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

_________________ _________________
1α Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (2019/2930(RSP)).

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 94
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

34 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (2019/2930(RSP)).

34 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (2019/2930(RSP)).

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

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

Or. en

Τροπολογία 95
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ωστόσο, η Covid-19 έχει 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 
ιστορική, ανθρωπιστική και οικονομική 
κρίση. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
βασίζονται σε μια νέα εις βάθος εκτίμηση 
επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη τη νέα 
οικονομική πραγματικότητα.

Or. en

Τροπολογία 96
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
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Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
κρίση της Covid-19 και με βάση το 
Σχέδιο ανάκαμψης της Επιτροπής για 
την Ευρώπη, η Ευρώπη χρειάζεται ένα 
σαφές πολιτικό πλαίσιο για ανάπτυξη 
υποδομών και έρευνα σε συνδυασμό με 
αρχές της οικονομίας της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης μιας διευρυμένης 
πολιτικής εμπορίας εκπομπών και 
στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής. Οι 
εμπορικές πολιτικές πρέπει να βρίσκονται 
σε συνοχή με τους αυστηρούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στις βιομηχανίες που 
λειτουργούν στην εσωτερική αγορά, 
ούτως ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση 
αθέμιτου ανταγωνισμού για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία. Οι αρχές της 
οικονομίας της αγοράς είναι οι πιο 
κατάλληλες για τη σύνδεση της 
προστασίας του κλίματος με την 
οικονομική ανάκαμψη. Επιτυχημένα 
εργαλεία οικονομίας της αγοράς του 
βιομηχανικού τομέα μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ως υπόδειγμα για τον 
τομέα των κατασκευών και των 
μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 97
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 

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

Or. en

Τροπολογία 98
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Προκειμένου να εκπληρώσει τη 
δέσμευσή της για τον μακροπρόθεσμο 
στόχο θερμοκρασίας της Συμφωνίας του 
Παρισιού, η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης μέσω 
φυσικών δεξαμενών αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα το συντομότερο 
δυνατόν και έως το 2040 το αργότερο, 
καθώς και να επιτύχει αρνητικές 
εκπομπές από εκεί και πέρα. Ο στόχος για 
μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου θα πρέπει να επιδιωχθεί από 
όλα τα κράτη μέλη συλλογικά, και τα 
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
επίτευξή του. Τα μέτρα σε ενωσιακό 
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επίπεδο θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος 
των μέτρων που απαιτούνται για την 
επίτευξη του στόχου.

Or. en

Τροπολογία 99
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 100
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE653.722v01-00 48/202 AM\1206925EL.docx

EL

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

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και σε 
επίπεδο κρατών μελών το αργότερο έως το 
2050, μέσω φυσικών και τεχνολογικών 
λύσεων. Ο στόχος για κλιματική 
ουδετερότητα σε επίπεδο Ένωσης το 2050 
θα πρέπει να επιδιωχθεί από όλα τα κράτη 
μέλη συλλογικά, με τη συμμετοχή και των 
περιφερειακών και τοπικών επιπέδων 
πολιτικής, και τα κράτη μέλη, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την επίτευξή του. Τα 
μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο θα 
αποτελέσουν σημαντικό μέρος των μέτρων 
που απαιτούνται για την επίτευξη του 
στόχου και σε επίπεδο κρατών μελών, 
κατά τρόπο οικονομικά αποτελεσματικό, 
δίκαιο και κοινωνικά ισορροπημένο, 
ώστε να ενισχύει την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, λαμβάνοντας 
υπόψη την ισορροπία μεταξύ των φύλων 
και χωρίς να αφήνει κανέναν στο 
περιθώριο. Μετά το 2050, η Ένωση και 
όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεχίσουν να μειώνουν τις εκπομπές, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
υπερβαίνουν τις εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 101
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

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

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και σε 
επίπεδο κρατών μελών το αργότερο έως το 
2050, μέσω φυσικών και τεχνολογικών 
λύσεων. Ο στόχος για κλιματική 
ουδετερότητα σε επίπεδο Ένωσης το 2050 
θα πρέπει να επιδιωχθεί από όλα τα κράτη 
μέλη συλλογικά, με τη συμμετοχή και των 
περιφερειακών και τοπικών επιπέδων 
πολιτικής, και τα κράτη μέλη, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την επίτευξή του. Τα 
μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο θα 
αποτελέσουν σημαντικό μέρος των μέτρων 
που απαιτούνται για την επίτευξη του 
στόχου και σε επίπεδο κρατών μελών, 
κατά τρόπο οικονομικά αποτελεσματικό, 
δίκαιο και κοινωνικά ισορροπημένο, 
ώστε να ενισχύει την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, και χωρίς να 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο. Μετά το 
2050, η Ένωση και όλα τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεχίσουν να μειώνουν τις 
εκπομπές, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
υπερβαίνουν τις εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης έως το 

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

2050, μέσω φυσικών και τεχνολογικών 
λύσεων. Ο στόχος για κλιματική 
ουδετερότητα σε επίπεδο Ένωσης το 2050 
θα πρέπει να επιδιωχθεί από όλα τα κράτη 
μέλη συλλογικά, και τα κράτη μέλη, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την επίτευξή του. Τα 
μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο θα 
αποτελέσουν σημαντικό μέρος των μέτρων 
που απαιτούνται για την επίτευξη του 
στόχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό και 
επενδυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών απορρόφησης άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού των στόχων της 
απορρόφησης άνθρακα, καθώς επίσης θα 
πρέπει να αναπτύξει μια μεθοδολογία με 
την οποία θα επιτρέπεται ο υπολογισμός 
των δυνατοτήτων μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής από 
την εφαρμογή τεχνολογιών όπως η 
δέσμευση και χρήση διοξειδίου του 
άνθρακα (CCU) που υλοποιείται ήδη 
εκτός της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 103
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης έως το 
2050, μέσω φυσικών και τεχνολογικών 
λύσεων. Ο στόχος για κλιματική 

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

τεχνολογικών λύσεων. Ο στόχος για 
κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο 
Ένωσης το 2050 θα πρέπει να επιδιωχθεί 
από όλα τα κράτη μέλη συλλογικά, και τα 
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
επίτευξή του. Τα μέτρα σε ενωσιακό 
επίπεδο θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος 
των μέτρων που απαιτούνται για την 
επίτευξη του στόχου.

Or. en

Τροπολογία 104
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 105
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Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία το 2050 θα πρέπει να 
έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ανθεκτική 
και ανταγωνιστική οικονομία σε επίπεδο 
ένωσης και κρατών μελών που να είναι 
τεχνολογικά εξελιγμένη, να παρουσιάζει 
ανάπτυξη και να δημιουργεί νέες 
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και νέες 
θέσεις εργασίας. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στη διασφάλιση μεγαλύτερης 
συνεκτικότητας για την Ένωση, μέσω της 
παροχής βοήθειας σε πολίτες και εδάφη 
που επηρεάζονται περισσότερο από την 
ενεργειακή μετάβαση προκειμένου να 
επωφεληθούν και αυτοί. Προς τούτο, η 
Ένωση πρέπει να δημιουργήσει 
μηχανισμούς και κονδύλια που 
ανταποκρίνονται σε αυτή την πρόκληση 
και είναι σε θέση να κινητοποιήσουν τις 
τεράστιες επενδύσεις που είναι 
απαραίτητες για τη χρηματοδότηση της 
μετάβασης, προκειμένου να είναι σε θέση 
όλα τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη 
των διαφορετικών σημείων εκκίνησής 
τους, να επιτύχουν την κλιματική 
ουδετερότητα με οικονομικά αποδοτικό 
και κοινωνικά δίκαιο τρόπο το αργότερο 
έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 106
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
τα κράτη μέλη διαθέτουν τα μέσα για 
επενδύσεις στην οικολογική μετάβαση και 
υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να 
καταργήσει το ενωσιακό ανώτατο όριο 
δανεισμού του 3% του ΑΕΠ όπως 
προβλέπεται από το Σύμφωνο 
σταθερότητας και ανάπτυξης, καθώς και 
το μηδενικό διαρθρωτικό έλλειμμα που 
είναι ενσωματωμένο στο δημοσιονομικό 
σύμφωνο, που αποτελούν σημαντικά 
εμπόδια για την οικολογική μετάβαση, 
διότι δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη να 
παρέχουν μαζικά κίνητρα δημόσιων 
επενδύσεων για την επίτευξη μιας 
οικονομίας μηδενικών εκπομπών 
άνθρακα. Οι περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές δημόσιες επενδύσεις πρέπει 
να εξαιρεθούν από αυτόν τον κανόνα του 
3%·

Or. en

Τροπολογία 107
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Πολλές από τις τεχνολογίες που 
είναι αναγκαίες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα 
και την ψηφιοποίηση δεν έχουν 
αναπτυχθεί ακόμα. Εάν υπάρχουν στόχοι 
για τη μείωση του διοξειδίου του 
άνθρακα για το 2030/2050, πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» και στις σχετικές 
κοινές επιχειρήσεις. Είναι επίσης 
αναγκαίο να τεθούν στόχοι για τη 
δημιουργία των απαραίτητων υποδομών 
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ενέργειας, καθώς και για την επαρκή 
ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου να 
επιτευχθεί επαρκής διάθεση υδρογόνου 
ως σημαντική ενδιάμεση τεχνολογία για 
την απαλλαγή των ενεργοβόρων τομέων 
ενέργειας από τις εκπομπές άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 108
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την 
Ένωση που ρυθμίζονται στο ενωσιακό 
δίκαιο εξισορροπούνται το αργότερο έως 
το 2050, και από εκεί και έπειτα οι 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
σε επίπεδο ένωσης και κρατών μελών 
υπερβαίνουν τις εκπομπές για την 
εκπλήρωση του στόχου της συμφωνίας 
του Παρισιού για 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα· μέχρι την εν 
λόγω ημερομηνία θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της 
έρευνας, την ανάπτυξη δεξαμενών 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και 
την τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 109
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι στόχοι του Παρισιού για το 
κλίμα πρέπει να υλοποιούνται κατά τρόπο 
τέτοιο ώστε να επιδεικνύεται σεβασμός 
στην τεχνολογική ουδετερότητα, την 
οικονομική αποτελεσματικότητα και την 
κοινωνική ισορροπία. Μόνον εάν η ΕΕ 
παραμείνει οικονομικά ισχυρή, ελκυστική 
για επενδύσεις και διεθνώς 
ανταγωνιστική διασφαλίζοντας ευρεία 
κοινωνική αποδοχή, μπορεί να 
λειτουργήσει ως παγκόσμιο υπόδειγμα 
προστασίας του κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και τη συμπλήρωση του 
ρόλου των δασών ως δεξαμενών 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
είναι σημαντική η περαιτέρω προώθηση 
της χρήσης υλικών, καυσίμων και 
προϊόντων βιολογικής βάσης, ως 
εναλλακτικών των αντίστοιχων ειδών 
ορυκτής βάσης, με σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 111
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να αποφύγει τις 
χειρότερες επιπτώσεις από την κλιματική 
αλλαγή και να επιτύχει τις μηδενικές 
καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, η Ένωση θα πρέπει να 
στοχεύει στην επίτευξη μιας οικονομίας 
που βασίζεται πλήρως σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και είναι πολύ αποδοτική 
από άποψη χρήσης των πόρων και της 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 112
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra 
Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia 
Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο πλαίσιο της μετάβασής της 
προς την κλιματική ουδετερότητα, η 
Ένωση πρέπει να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της, 
ιδίως της βιομηχανίας εντάσεως 
ενεργείας, συμπεριλαμβανομένου μέσω 
της ανάπτυξης αποτελεσματικών μέτρων 
για την αντιμετώπιση της διαρροής 
άνθρακα και τη διαμόρφωση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού μεταξύ της Ένωσης 
και τρίτων χωρών, ώστε να αποφεύγεται 
ο αθέμιτος ανταγωνισμός λόγω μη 
υλοποίησης πολιτικών για το κλίμα που 
προβλέπονται στη συμφωνία του 
Παρισιού. Σημαντικό ρόλο ως προς αυτό 
μπορεί να διαδραματίσει ένας 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα καθώς και εργαλεία εμπορικής 
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πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 113
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Πολλές από τις τεχνολογίες που 
είναι αναγκαίες για την προώθηση της 
απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα 
και την ψηφιοποίηση δεν έχουν 
αναπτυχθεί ακόμα. Εάν υπάρχουν στόχοι 
για τη μείωση του διοξειδίου του 
άνθρακα για το 2030/2050, είναι επίσης 
αναγκαίο να τεθούν στόχοι για τη 
δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, 
προκειμένου να υπάρχει επαρκής διάθεση 
υδρογόνου για την απαλλαγή των 
ενεργοβόρων τομέων ενέργειας από τις 
εκπομπές άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 114
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Η ενεργειακή μετάβαση βελτιώνει 
την ενεργειακή απόδοση και μειώνει την 
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ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης και 
των κρατών μελών της. Αυτή η 
διαρθρωτική αλλαγή προς μια πιο 
αποτελεσματική οικονομία βασισμένη 
στην ανανεώσιμη ενέργεια σε όλους τους 
τομείς δεν θα ωφελήσει μόνο το εμπορικό 
ισοζύγιο, αλλά θα ενισχύσει και την 
ενεργειακή ασφάλεια και θα συμβάλλει 
στην καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 115
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Προκειμένου να παράσχει κίνητρα 
για την απορρόφηση άνθρακα στο 
πλαίσιο των στόχων για τη 
βιοποικιλότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει έως το 2023 τη δυνατότητα 
ανάπτυξης ενός κανονιστικού πλαισίου 
για την πιστοποίηση των απορροφήσεων 
άνθρακα βάσει ισχυρής και διαφανούς 
μέτρησης άνθρακα με στόχο την 
παρακολούθηση και την επαλήθευση της 
αυθεντικότητας των απορροφήσεων 
άνθρακα και τη λεπτομερή καταγραφή 
των κανόνων για τον υπολογισμό των 
εκπομπών σε ολόκληρη την Ένωση και 
των κανόνων μέτρησης για τη μεταφορά 
CO2 διασυνοριακά και μεταξύ τομέων.

Or. en

Τροπολογία 116
Markus Buchheit, Guido Reil
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει 
τη δράση της για το κλίμα και τον διεθνή 
ηγετικό ρόλο της για το κλίμα μετά το 
2050, προκειμένου να προστατεύσει τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη από την 
απειλή της επικίνδυνης κλιματικής 
αλλαγής, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι θερμοκρασίας που ορίζονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και 
κατ’ εφαρμογή των επιστημονικών 
συστάσεων της IPCC.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 117
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τη 
δράση της για το κλίμα και τον διεθνή 
ηγετικό ρόλο της για το κλίμα μετά το 
2050, προκειμένου να προστατεύσει τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη από την 
απειλή της επικίνδυνης κλιματικής 
αλλαγής, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι θερμοκρασίας που ορίζονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και 
κατ’ εφαρμογή των επιστημονικών 
συστάσεων της IPCC.

(13) Η Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τη 
δράση της για το κλίμα και τον διεθνή 
ηγετικό ρόλο της για το κλίμα, 
προκειμένου να προστατεύσει τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη από την 
απειλή της επικίνδυνης κλιματικής 
αλλαγής, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
μακροπρόθεσμος στόχος θερμοκρασίας 
για τον περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα που ορίζονται 
στο άρθρο 2 της συμφωνίας του Παρισιού 
και κατ’ εφαρμογή των επιστημονικών 
συστάσεων της IPCC.

Or. en
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Τροπολογία 118
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τη 
δράση της για το κλίμα και τον διεθνή 
ηγετικό ρόλο της για το κλίμα μετά το 
2050, προκειμένου να προστατεύσει τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη από την 
απειλή της επικίνδυνης κλιματικής 
αλλαγής, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι θερμοκρασίας που ορίζονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και 
κατ’ εφαρμογή των επιστημονικών 
συστάσεων της IPCC.

(13) Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει 
και να ενισχύσει τη δράση της για το κλίμα 
και τον διεθνή ηγετικό ρόλο της για το 
κλίμα μετά το 2050, προκειμένου να 
προστατεύσει τους ανθρώπους, την 
οικονομία και τον πλανήτη από την απειλή 
της επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
θερμοκρασίας που ορίζονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και κατ’ 
εφαρμογή των επιστημονικών συστάσεων 
της EPCC και της IPCC.

Or. en

Τροπολογία 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Ο στόχος της Ένωσης για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030 θα πρέπει να 
καθοριστεί σε ένα επίπεδο το οποίο να 
είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις 
δεσμεύσεις που προβλέπονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 
βιομηχανικές, τεχνολογικές δυνατότητες 
και δυνατότητες καινοτομίας της 
Ένωσης. Για την ενεργοποίηση διεθνούς 
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συντονισμού και κοινής δράσης για τον 
σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να 
διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, η 
οικονομική ανάπτυξη και τα κοινωνικά 
πρότυπα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 120
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει 
τις προσπάθειές της για την προώθηση 
της κυκλικής οικονομίας και την 
περαιτέρω στήριξη ανανεώσιμων λύσεων 
που μπορούν να υποκαταστήσουν 
προϊόντα και υλικά που βασίζονται σε 
ορυκτά καύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 121
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει 
τις προσπάθειές της για την προώθηση 
της κυκλικής οικονομίας και την 
περαιτέρω στήριξη ανανεώσιμων λύσεων 
που μπορούν να υποκαταστήσουν 
προϊόντα και υλικά που βασίζονται σε 
ορυκτά καύσιμα.
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Or. en

Τροπολογία 122
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η προσαρμογή αποτελεί βασική 
συνιστώσα της μακροπρόθεσμης 
παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική 
αλλαγή. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και 
η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν την 
προσαρμοστική τους ικανότητα, να 
ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και να 
μειώσουν την ευπάθεια στην κλιματική 
αλλαγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και 
να μεγιστοποιήσουν τα παράλληλα οφέλη 
με άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές και με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές και 
σχέδια προσαρμογής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 123
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η προσαρμογή αποτελεί βασική 
συνιστώσα της μακροπρόθεσμης 
παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική 
αλλαγή. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και 
η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν την 
προσαρμοστική τους ικανότητα, να 
ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και να 
μειώσουν την ευπάθεια στην κλιματική 

(14) Η προσαρμογή αποτελεί βασική 
συνιστώσα της μακροπρόθεσμης 
παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική 
αλλαγή. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και 
η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν την 
προσαρμοστική τους ικανότητα, να 
ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και να 
μειώσουν την ευπάθεια στην κλιματική 
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αλλαγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και 
να μεγιστοποιήσουν τα παράλληλα οφέλη 
με άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές και με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές και 
σχέδια προσαρμογής.

αλλαγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και 
να μεγιστοποιήσουν τα παράλληλα οφέλη 
με άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές και με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές και 
σχέδια προσαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, 
οι προσπάθειες προσαρμογής πρέπει να 
συμμορφώνονται με την προτιμώμενη 
μείωση των εκπομπών στην πηγή, και δεν 
πρέπει να συνεπάγονται αναβολή της εν 
λόγω μείωσης.

Or. es

Τροπολογία 124
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η προσαρμογή αποτελεί βασική 
συνιστώσα της μακροπρόθεσμης 
παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική 
αλλαγή. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και 
η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν την 
προσαρμοστική τους ικανότητα, να 
ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και να 
μειώσουν την ευπάθεια στην κλιματική 
αλλαγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και 
να μεγιστοποιήσουν τα παράλληλα οφέλη 
με άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές και με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές και 
σχέδια προσαρμογής.

(14) Η προσαρμογή αποτελεί βασική 
συνιστώσα της μακροπρόθεσμης 
παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική 
αλλαγή. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και 
η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν την 
προσαρμοστική τους ικανότητα, να 
ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και να 
μειώσουν την ευπάθεια στην κλιματική 
αλλαγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και 
να μεγιστοποιήσουν τα παράλληλα οφέλη 
με άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές και με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει 
συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης της 
προόδου της προσαρμογής, ενώ τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές και 
σχέδια προσαρμογής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η προσαρμογή είναι ένας από τους σημαντικούς «πυλώνες» της πολιτικής για το 
κλίμα, δεν είναι δυνατόν να συγκρίνεται η πρόοδός της στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ λόγω 
της έλλειψης ομοιόμορφων προτύπων ή δεικτών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
μέτρησή της. Κατά συνέπεια, η μέτρηση της προόδου προσαρμογής μπορεί να καταστεί 
υποκειμενική άσκηση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η ασφάλεια, τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ πρέπει να εισαγάγουν σαφείς δείκτες μέτρησης της προόδου προσαρμογής, οι 
οποίοι πρέπει να είναι κατανοητοί και να εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 125
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, τη δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις και 
την ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης, την 
ανάγκη να καταστεί ισότιμη και 
κοινωνικά δίκαιη η μετάβαση, τα 
βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία και ιδίως τα πορίσματα που 
δημοσιεύει η IPCC, την ανάγκη 
ενσωμάτωσης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις 
αποφάσεις για τις επενδύσεις και τον 
σχεδιασμό, την οικονομική 
αποδοτικότητα και την τεχνολογική 

διαγράφεται
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ουδετερότητα στην επίτευξη μειώσεων 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και απορροφήσεων και στην αύξηση της 
ανθεκτικότητας, και τη διαχρονική 
εξέλιξη της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας και του επιπέδου 
φιλοδοξίας.

Or. en

Τροπολογία 126
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, τη δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις και 
την ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης, την 
ανάγκη να καταστεί ισότιμη και κοινωνικά 
δίκαιη η μετάβαση, τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και ιδίως τα 
πορίσματα που δημοσιεύει η IPCC, την 
ανάγκη ενσωμάτωσης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις 
αποφάσεις για τις επενδύσεις και τον 
σχεδιασμό, την οικονομική αποδοτικότητα 

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, τη δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις, τα 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης, τις 
προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί 
και την ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης, 
την ανάγκη να καταστεί ισότιμη και 
κοινωνικά δίκαιη η μετάβαση, τα βέλτιστα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ιδίως 
τα πορίσματα που δημοσιεύει η IPCC, την 
ανάγκη ενσωμάτωσης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και 
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και την τεχνολογική ουδετερότητα στην 
επίτευξη μειώσεων των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και απορροφήσεων και 
στην αύξηση της ανθεκτικότητας, και τη 
διαχρονική εξέλιξη της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας και του επιπέδου φιλοδοξίας.

το κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό κόστος των ανεπαρκών 
δράσεων στις αποφάσεις για τις 
επενδύσεις και τον σχεδιασμό 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
ανθεκτικότητα των πολιτικών της ΕΕ 
στην κλιματική αλλαγή, την οικονομική 
αποδοτικότητα και την τεχνολογική 
ουδετερότητα στην επίτευξη μειώσεων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
απορροφήσεων και στην αύξηση της 
ανθεκτικότητας, και τη διαχρονική εξέλιξη 
της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και του 
επιπέδου φιλοδοξίας.

Or. en

Τροπολογία 127
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, τη δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις και 
την ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης, την 
ανάγκη να καταστεί ισότιμη και κοινωνικά 
δίκαιη η μετάβαση, τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και ιδίως τα 
πορίσματα που δημοσιεύει η IPCC, την 
ανάγκη ενσωμάτωσης των κινδύνων που 

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, τη δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις και 
την ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης, την 
ανάγκη να καταστεί ισότιμη και κοινωνικά 
δίκαιη η μετάβαση, τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και ιδίως τα 
πορίσματα που δημοσιεύει η IPCC, την 
ανάγκη ενσωμάτωσης των κινδύνων που 
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σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις 
αποφάσεις για τις επενδύσεις και τον 
σχεδιασμό, την οικονομική 
αποδοτικότητα και την τεχνολογική 
ουδετερότητα στην επίτευξη μειώσεων 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και απορροφήσεων και στην αύξηση της 
ανθεκτικότητας, και τη διαχρονική εξέλιξη 
της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και του 
επιπέδου φιλοδοξίας.

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις 
αποφάσεις για τις επενδύσεις και τον 
σχεδιασμό, την τεχνική και οικονομική 
βιωσιμότητα και την προτίμηση για τις 
λύσεις μηδενικών εκπομπών στην πηγή, 
την στην επίτευξη μειώσεων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
απορροφήσεων και στην αύξηση της 
ανθεκτικότητας, και τη διαχρονική εξέλιξη 
της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και του 
επιπέδου φιλοδοξίας. Η αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
αποτελεί θεμελιώδη άξονα αυτής της 
διαδικασίας.

Or. es

Τροπολογία 128
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή 
της «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη 
και προετοιμασία για την επόμενη γενιά», 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της για 
επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Οι συνθήκες έκτακτης 
ανάγκης της Covid-19 ανέδειξαν την 
εξάρτηση από την ενέργεια για την 
κοινωνιακή συμμετοχή, την άσκηση της 
ιδιότητας του πολίτη και την ικανότητα 
εργασίας σε μια ψηφιακή οικονομία. 
Προκειμένου να προλαμβάνεται ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και να 
διασφαλίζεται ότι οι πολίτες της ΕΕ 
αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες 
της ΕΕ έχουν δικαίωμα στην ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για 
πρόσβαση στην ενέργεια καθώς και για 
την προστασία και στήριξη των 
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ευάλωτων καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 129
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ο στόχος της Ένωσης για 
μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου θα πρέπει να επιτυγχάνεται 
μέσω της ανάπτυξης και της 
αναθεώρησης όλης της σχετικής 
ενωσιακής νομοθεσίας. Η τροποποίηση 
αυτής της νομοθεσίας πρέπει να γίνει 
κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται 
η συνοχή των δημόσιων και ιδιωτικών 
οικονομικών καθώς και των ενωσιακών 
κονδυλίων και κανονισμών σχετικά με τα 
μέσα χρηματοδότησης ως προς τους 
στόχους της Ένωσης για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ο στόχος της κλιματικά 
ουδέτερης οικονομίας της Ένωσης μέχρι 
το 2050 θα πρέπει να επιτευχθεί 
λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών 
σημείων εκκίνησης των κρατών μελών 
και υπό ένα πνεύμα αλληλεγγύης για τα 
κράτη μέλη με χαμηλότερα εισοδήματα, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
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μηχανισμών αναλογικά αυξανόμενης 
αντιστάθμισης που κατοχυρώνονται από 
την υφιστάμενη νομοθεσία, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην οδηγία ΣΕΔΕ της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 131
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ο στόχος της κλιματικά 
ουδέτερης οικονομίας έως το 2050 θα 
πρέπει να επιτευχθεί λαμβανομένων 
υπόψη των διαφορετικών σημείων 
εκκίνησης των κρατών μελών και υπό ένα 
πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 132
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί αλλαγές σε 
ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και 
συλλογική προσπάθεια όλων των τομέων 
της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως 
καταδεικνύεται από την Επιτροπή στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία». Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματα της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, δηλώνει ότι όλη η 

διαγράφεται
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σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της 
Ένωσης πρέπει να παρουσιάζουν 
συνέπεια στη συμβολή τους προς την 
εκπλήρωση του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας με ταυτόχρονη 
εξασφάλιση ισότιμων όρων, και καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει αν αυτό απαιτεί 
προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 133
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί αλλαγές σε 
ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και 
συλλογική προσπάθεια όλων των τομέων 
της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως 
καταδεικνύεται από την Επιτροπή στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία». Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματα της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, δηλώνει ότι όλη η 
σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της 
Ένωσης πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια 
στη συμβολή τους προς την εκπλήρωση 
του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων 
όρων, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
αν αυτό απαιτεί προσαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων.

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί αλλαγές σε 
ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και 
συλλογική προσπάθεια όλων των τομέων 
της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως 
καταδεικνύεται από την Επιτροπή στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία», ενώ ιδιαίτερη 
ευθύνη βαρύνει εκείνους που συμβάλλουν 
περισσότερο στην κλιματική αλλαγή και 
επίσης έχουν περισσότερες δυνατότητες 
να λάβουν μέτρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματα της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, δηλώνει ότι όλη η 
σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της 
Ένωσης πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια 
στη συμβολή τους προς την εκπλήρωση 
του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων 
όρων, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
αν αυτό απαιτεί προσαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων.

Or. es

Τροπολογία 134
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Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί αλλαγές σε 
ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και 
συλλογική προσπάθεια όλων των τομέων 
της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως 
καταδεικνύεται από την Επιτροπή στην 
ανακοίνωση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία». Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματα της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, δηλώνει ότι όλη η 
σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της 
Ένωσης πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια 
στη συμβολή τους προς την εκπλήρωση 
του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων 
όρων, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
αν αυτό απαιτεί προσαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων.

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί αλλαγές σε 
ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και 
συλλογική σημαντική προσπάθεια όλων 
των τομέων της οικονομίας και της 
κοινωνίας, όπως καταδεικνύεται από την 
Επιτροπή στην ανακοίνωση με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα 
της 12ης Δεκεμβρίου 2019, δηλώνει ότι 
όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές 
της Ένωσης πρέπει να παρουσιάζουν 
συνέπεια στη συμβολή τους προς την 
εκπλήρωση του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας με ταυτόχρονη εξασφάλιση 
ισότιμων όρων, και καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει αν αυτό απαιτεί προσαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 135
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η διασφάλιση της ανθεκτικότητας 
στην κλιματική αλλαγή και η προσαρμογή 
στις αναπόφευκτες συνέπειές της 
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προϋποθέτουν τόσο κοινή προσπάθεια 
από οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς 
όσο και συνέπεια στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 136
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή 
της «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να 
αξιολογήσει και να υποβάλει προτάσεις 
για την αύξηση του ενωσιακού στόχου 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030, ώστε να 
διασφαλιστεί η συνέπειά του με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050. Στην ίδια ανακοίνωση, η Επιτροπή 
υπογράμμισε ότι όλες οι πολιτικές της 
Ένωσης θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας και ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό τους. 
Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων 
και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της 
για τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου36, να επανεξετάσει τον στόχο 
της Ένωσης για το κλίμα για το 2030 και 
να διερευνήσει τις επιλογές για νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. Εφόσον κρίνει ότι 
απαιτείται τροποποίηση του στόχου της 

διαγράφεται
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Ένωσης για το 2030, θα πρέπει να 
υποβάλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, η Επιτροπή 
θα πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 2021, να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η ενωσιακή 
νομοθεσία για την εφαρμογή του εν λόγω 
στόχου προκειμένου να επιτευχθούν 
μειώσεις εκπομπών κατά 50 % έως 55 % 
σε σύγκριση με το 1990.
_________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 137
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή 
της «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να 
αξιολογήσει και να υποβάλει προτάσεις 

διαγράφεται
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για την αύξηση του ενωσιακού στόχου 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030, ώστε να 
διασφαλιστεί η συνέπειά του με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050. Στην ίδια ανακοίνωση, η Επιτροπή 
υπογράμμισε ότι όλες οι πολιτικές της 
Ένωσης θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας και ότι όλοι οι τομείς θα 
πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό τους. 
Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων 
και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της 
για τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου36, να επανεξετάσει τον στόχο 
της Ένωσης για το κλίμα για το 2030 και 
να διερευνήσει τις επιλογές για νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. Εφόσον κρίνει ότι 
απαιτείται τροποποίηση του στόχου της 
Ένωσης για το 2030, θα πρέπει να 
υποβάλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, η Επιτροπή 
θα πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 2021, να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η ενωσιακή 
νομοθεσία για την εφαρμογή του εν λόγω 
στόχου προκειμένου να επιτευχθούν 
μειώσεις εκπομπών κατά 50 % έως 55 % 
σε σύγκριση με το 1990.
_________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 138
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 
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εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται τροποποίηση 
του στόχου της Ένωσης για το 2030, θα 
πρέπει να υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού, κατά περίπτωση. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 
2021, να αξιολογήσει τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

εκπομπών για το 2030 κατά 70 % σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Εφόσον 
κρίνει ότι απαιτείται αύξηση του στόχου 
της Ένωσης για το 2030, θα πρέπει να 
υποβάλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 2021, να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η ενωσιακή 
νομοθεσία για την εφαρμογή του εν λόγω 
στόχου προκειμένου να επιτευχθούν 
μειώσεις εκπομπών κατά 70 % σε 
σύγκριση με το 1990.

_________________ _________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της (17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 



AM\1206925EL.docx 77/202 PE653.722v01-00

EL

«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων 
και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της 
για τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου36, να επανεξετάσει τον στόχο 
της Ένωσης για το κλίμα για το 2030 και 
να διερευνήσει τις επιλογές για νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990. Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται 
τροποποίηση του στόχου της Ένωσης για 
το 2030, θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 
30 Ιουνίου 2021, να αξιολογήσει τον τρόπο 
με τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Δεδομένου του στόχου της Ένωσης 
για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050 το αργότερο, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί περαιτέρω η 
δράση για το κλίμα και ιδίως να αυξηθεί ο 
στόχος της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030 ώστε να προβλέπει μείωση των 
εκπομπών κατά 65 % σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. Επομένως, η Επιτροπή 
θα πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 2021, να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω υψηλότερου στόχου.

_________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 140
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων 
και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της 
για τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου36, να επανεξετάσει τον στόχο 

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Προκειμένου να επιτύχει η Ένωση 
τον στόχο της για κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050 το αργότερο, 
είναι απαραίτητο να ενισχυθεί περαιτέρω 
η δράση για το κλίμα και ιδίως να 
αυξηθεί ο στόχος της Ένωσης για το κλίμα 
για το 2030 ώστε να προβλέπει μείωση 
των εκπομπών τουλάχιστον κατά 55 % σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 



AM\1206925EL.docx 79/202 PE653.722v01-00

EL

της Ένωσης για το κλίμα για το 2030 και 
να διερευνήσει τις επιλογές για νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990. Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται 
τροποποίηση του στόχου της Ένωσης για 
το 2030, θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 
30 Ιουνίου 2021, να αξιολογήσει τον τρόπο 
με τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

30 Ιουνίου 2021, να αξιολογήσει τον τρόπο 
με τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως η ενωσιακή νομοθεσία για την 
εφαρμογή του εν λόγω υψηλότερου 
στόχου.

_________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 141
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990. Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται 
τροποποίηση του στόχου της Ένωσης για 
το 2030, θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 
30 Ιουνίου 2021, να αξιολογήσει τον τρόπο 
με τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Στα ψηφίσματά του, της 14ης 
Μαρτίου 2019 για την κλιματική αλλαγή, 
της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη 
διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, 
Ισπανία, και της 15ης Ιανουαρίου 2020 
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε ήδη 
αύξηση του στόχου για τη μείωση με 
ορίζοντα το 2030 των εγχώριων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
Ένωσης κατά 55 % σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990 και κάλεσε την 
Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για 
τον σκοπό αυτό. Έως τον Σεπτέμβριο του 
2020, η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, 
καθώς και τις επιπτώσεις τους σε εθνικό 
επίπεδο, να επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030 
σύμφωνα με μια πορεία για τον 
περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας σε 1,5ºC πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, σύμφωνα με τη 
συμφωνία του Παρισιού και για μειώσεις 
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των εκπομπών τουλάχιστον κατά 55 % σε 
σύγκριση με το 1990. Εφόσον κρίνει ότι 
απαιτείται τροποποίηση του στόχου της 
Ένωσης για το 2030, θα πρέπει να 
υποβάλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 2021, να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η ενωσιακή 
νομοθεσία για την εφαρμογή του εν λόγω 
στόχου προκειμένου να επιτευχθούν οι εν 
λόγω μειώσεις εκπομπών.

_________________ _________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
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(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται τροποποίηση 
του στόχου της Ένωσης για το 2030, θα 
πρέπει να υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού, κατά περίπτωση. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 
2021, να αξιολογήσει τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων με 
ανάλυση ανά κράτος μέλος και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, τις 
επιπτώσεις της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και τη 
γενική ικανότητα της Ένωσης να μειώσει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
καθώς και την οικονομική κατάσταση 
μετά την Covid-19, να επανεξετάσει τον 
στόχο της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030 και να συζητήσει ένα νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 κατά 
50 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται τροποποίηση 
του στόχου της Ένωσης για το 2030, θα 
πρέπει να υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού, κατά περίπτωση. Επιπλέον, 
αναλόγως του αποτελέσματος της 
εκτίμησης επιπτώσεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 2021, να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η ενωσιακή 
νομοθεσία για την εφαρμογή του εν λόγω 
στόχου προκειμένου να επιτευχθούν οι 
προτεινόμενες μειώσεις εκπομπών κατά 
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50 % σε σύγκριση με το 1990.

_________________ _________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

Or. en
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(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
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Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται τροποποίηση 
του στόχου της Ένωσης για το 2030, θα 
πρέπει να υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού, κατά περίπτωση. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 
2021, να αξιολογήσει τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων με 
ανάλυση ανά κράτος μέλος και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 και να συζητήσει τον 
στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2030 
κατά 50 % έως 55 % σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. Εφόσον κρίνει ότι 
απαιτείται τροποποίηση του στόχου της 
Ένωσης για το 2030, θα πρέπει να 
υποβάλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, αναλόγως του 
αποτελέσματος της εκτίμησης 
επιπτώσεων, η Επιτροπή θα πρέπει, έως 
τις 30 Ιουνίου 2021, να αξιολογήσει τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
τροποποιηθεί η ενωσιακή νομοθεσία για 
την εφαρμογή του εν λόγω στόχου 
προκειμένου να επιτευχθούν μειώσεις 
εκπομπών κατά περίπου 50 % και κατ’ 
ανώτατο όριο έως 55 % σε σύγκριση με το 
1990.

_________________ _________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 

36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

Or. en
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(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται τροποποίηση 
του στόχου της Ένωσης για το 2030, θα 
πρέπει να υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού, κατά περίπτωση. Επιπλέον, η 

(17) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
εξέφρασε την πρόθεσή της να αξιολογήσει 
και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση 
του ενωσιακού στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2030, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπειά 
του με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στην ίδια 
ανακοίνωση, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας και ότι όλοι οι 
τομείς θα πρέπει να επωμιστούν το μερίδιό 
τους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. Εφόσον κρίνει ότι 
απαιτείται τροποποίηση του στόχου της 
Ένωσης για το 2030, θα πρέπει να 
υποβάλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
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Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 
2021, να αξιολογήσει τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 2021, να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η ενωσιακή 
νομοθεσία για την εφαρμογή του εν λόγω 
στόχου προκειμένου να επιτευχθεί ο νέος 
στόχος για το κλίμα για το 2030.

_________________ _________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 145
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Έως τις 30 Ιουνίου 2021, η 
Επιτροπή πρέπει να εξετάσει και να 
προτείνει κατά περίπτωση την 
αναθεώρηση του συνόλου των πολιτικών 
και των μέσων που σχετίζονται με την 
επίτευξη του κλιματικού στόχου της 
Ένωσης για το 2030 και την επίτευξη του 
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στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Στο 
πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι οι αυξημένοι 
στόχοι της Επιτροπής απαιτούν ένα 
κατάλληλο ενωσιακό σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής, η Επιτροπή θα 
πρέπει, συνεπώς, να αναθεωρήσει 
ταχύτατα την οδηγία ΣΕΔΕ και να 
ενισχύσει το σχετικό Ταμείο Καινοτομίας 
για την περαιτέρω δημιουργία 
χρηματοδοτικών κινήτρων για τη νέα 
τεχνολογία, την ενίσχυση της ανάπτυξης, 
την ανταγωνιστικότητα, τη στήριξη για 
τις καθαρές τεχνολογίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι η ενίσχυση του Ταμείου 
Καινοτομίας θα συμβάλλει στη 
διαδικασία μιας δίκαιης μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μείωσης των εκπομπών για το 
2030 σε επίπεδο ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να επιτύχουν έως το 2030 
τουλάχιστον το ίδιο ελάχιστο επίπεδο 
μείωσης εκπομπών σε σύγκριση με το 
επίπεδο του 1990. Κάθε κράτος μέλος 
οφείλει να καθορίσει έναν στόχο μείωσης 
εκπομπών σε εθνικό επίπεδο, μέσω του 
οποίου η ΕΕ θα ενισχύσει τη σύγκλιση 
των προσπαθειών μείωσης των 
εκπομπών των κρατών μελών για την 
επίτευξη του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 με δικαιότερο 
τρόπο, με βάση μια πιο ισορροπημένη 
κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών 
μελών.

Or. en
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Τροπολογία 147
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, 
Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas 
Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο η 
χρήση διεθνών μηχανισμών της αγοράς 
θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
οικονομικά αποτελεσματική επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ και των κρατών μελών. 
Εάν το κρίνει απαραίτητο, θα πρέπει να 
υποβάλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
τροπολογία του παρόντος κανονισμού, 
της οδηγίας 2003/87/ ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 148
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
η Ένωση και όλα τα κράτη μέλη θα 
παραμείνουν σε καλό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
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ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο, 
και για να εξασφαλιστεί προβλεψιμότητα 
και εμπιστοσύνη για όλους τους 
κοινωνικούς και οικονομικούς 
παράγοντες και τον πληθυσμό στο σύνολό 
του, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις 
διάφορες επιλογές για τον καθορισμό ενός 
ενωσιακού στόχου για το κλίμα με 
ορίζοντα το 2040 και να υποβάλει 
αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 149
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίσει ότι η βιομηχανία είναι σε 
θέση να υποστεί τη σημαντική μετάβαση 
προς την κλιματική ουδετερότητα και 
τους ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για το 
2030 και το 2040 μέσω ενός ενδελεχούς 
κανονιστικού πλαισίου και με 
δημοσιονομικούς πόρους ανάλογους προς 
τις προκλήσεις. Αυτό το κανονιστικό και 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
αξιολογείται τακτικά και να 
προσαρμόζεται, εφόσον απαιτείται, για 
την αποτροπή της διαρροής άνθρακα, 
της διακοπής δραστηριοτήτων 
βιομηχανικών μονάδων, της απώλειας 
θέσεων εργασίας και του αθέμιτου 
διεθνούς ανταγωνισμού.

Or. en
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Τροπολογία 150
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Προκειμένου η Ένωση και τα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τον στόχο για το 
κλίμα και την κλιματική ουδετερότητα 
για το 2030 έως το 2050 το αργότερο, η 
Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει το έργο 
της προς μια ισχυρή, βιώσιμη 
βιοοικονομία, ιδίως με την ενίσχυση των 
προσπαθειών της για σταδιακή 
κατάργηση της χρήσης των ορυκτών 
καυσίμων και των ενεργειακών 
επιδοτήσεων για αυτά.

Or. en

Τροπολογία 151
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Η Επιτροπή έχει αναπτύξει και 
εγκρίνει διάφορες πρωτοβουλίες στη 
νομοθεσία για τον τομέα της ενέργειας, 
ιδίως όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 
απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 
Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν δέσμη 
με βασικό θέμα την προτεραιότητα της 
ενεργειακής απόδοσης και την παγκόσμια 
ηγετική θέση της Ένωσης όσον αφορά 
την ενέργεια. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα 
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πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο 
της εθνικής προόδου σε μακροπρόθεσμη 
βάση στο έργο προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας για 
το 2050, ώστε να διασφαλιστεί ένα 
σύστημα ενέργειας υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, βασιζόμενο στις ανανεώσιμες 
πηγές, και η ανάπτυξη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 152
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 
παραμείνουν σε καλό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας και της προόδου όσον 
αφορά την προσαρμογή, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογεί τακτικά την πρόοδο. 
Σε περίπτωση που η συλλογική πρόοδος 
που σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας ή ως προς την 
προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή τα 
μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας ή τη 
μείωση της ευπάθειας, η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να αξιολογεί τακτικά τα 
σχετικά εθνικά μέτρα και να εκδίδει 
συστάσεις, όταν διαπιστώνει ότι τα μέτρα 
ενός κράτους μέλους δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την 

διαγράφεται
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ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη 
μείωση της ευπάθειας στην κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 153
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο. Σε περίπτωση που η 
συλλογική πρόοδος που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή 
τα μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να αξιολογεί τακτικά τα σχετικά εθνικά 
μέτρα και να εκδίδει συστάσεις, όταν 
διαπιστώνει ότι τα μέτρα ενός κράτους 
μέλους δεν συνάδουν με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας ή είναι 
ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο. Σε περίπτωση που η 
συλλογική πρόοδος που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή 
τα μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Αυτό θα πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται για τα μέτρα που 
προβλέπονται στο πλαίσιο της 
οικονομικής ανάκαμψης από την 
πανδημία της COVID-19, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή 
της «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη 
και προετοιμασία για την επόμενη γενιά», 
περιέγραψε την ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ως την αναπτυξιακή 
στρατηγική της Ευρώπης για το σκοπό 
αυτό, και η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν αναλόγως ότι όλα τα μέτρα 
που λαμβάνονται με σκοπό την 
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οικονομική ανάκαμψη συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογεί 
τακτικά τα σχετικά εθνικά μέτρα και να 
εκδίδει συστάσεις, όταν διαπιστώνει ότι τα 
μέτρα ενός κράτους μέλους δεν συνάδουν 
με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας ή είναι ανεπαρκή για τη 
βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας, 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη 
μείωση της ευπάθειας στην κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 154
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, 
Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο. Σε περίπτωση που η 
συλλογική πρόοδος που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή 
τα μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να αξιολογεί τακτικά τα σχετικά εθνικά 
μέτρα και να εκδίδει συστάσεις, όταν 

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο και τα κενά στην απαιτούμενη 
στήριξη. Σε περίπτωση που η συλλογική 
πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη μέλη 
ως προς την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας ή ως προς την 
προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή τα μέτρα 
της Ένωσης δεν συνάδουν με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας ή είναι 
ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να αξιολογεί τακτικά τα σχετικά εθνικά 
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διαπιστώνει ότι τα μέτρα ενός κράτους 
μέλους δεν συνάδουν με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας ή είναι 
ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.

μέτρα και να εκδίδει συστάσεις, όταν 
διαπιστώνει ότι τα μέτρα ενός κράτους 
μέλους δεν συνάδουν με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας ή είναι 
ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 155
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο. Σε περίπτωση που η 
συλλογική πρόοδος που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή 
τα μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να αξιολογεί τακτικά τα σχετικά εθνικά 
μέτρα και να εκδίδει συστάσεις, όταν 
διαπιστώνει ότι τα μέτρα ενός κράτους 
μέλους δεν συνάδουν με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας ή είναι 

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη θα 
παραμείνουν σε καλό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας και της προόδου όσον 
αφορά την προσαρμογή, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογεί τακτικά την πρόοδο. 
Σε περίπτωση που η συλλογική πρόοδος 
που σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας ή ως προς την προσαρμογή 
δεν είναι επαρκής ή οποιαδήποτε μέτρα 
της Ένωσης και των κρατών μελών δεν 
συνάδουν με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας ή είναι ανεπαρκή για τη 
βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας, 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας ή τη 
μείωση της ευπάθειας, η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να αξιολογεί τακτικά τα 
σχετικά εθνικά μέτρα και να εκδίδει 
συστάσεις, όταν διαπιστώνει ότι τα μέτρα 
ενός κράτους μέλους δεν συνάδουν με τον 
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ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.

στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 156
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο. Σε περίπτωση που η 
συλλογική πρόοδος που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή 
τα μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να αξιολογεί τακτικά τα σχετικά εθνικά 
μέτρα και να εκδίδει συστάσεις, όταν 
διαπιστώνει ότι τα μέτρα ενός κράτους 
μέλους δεν συνάδουν με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας ή είναι 
ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο. Σε περίπτωση που η 
μεμονωμένη πρόοδος που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή 
τα μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να αξιολογεί τακτικά τα σχετικά εθνικά 
μέτρα και να εκδίδει συστάσεις, όταν 
διαπιστώνει ότι τα μέτρα ενός κράτους 
μέλους δεν συνάδουν με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας ή είναι 
ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.

Or. es
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Τροπολογία 157
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η Ένωση θα πρέπει να έχει ένα 
φορέα που εκπροσωπεί την ανεξάρτητη 
επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη ώστε να 
παρέχει συμβουλές και να αξιολογεί την 
πρόοδο της δράσης της Ένωσης για το 
κλίμα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθιερώσει μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή 
ομάδα για την κλιματική αλλαγή (EPCC) 
ως τον υπεύθυνο φορέα για την 
αξιολόγηση και την υποβολή συστάσεων 
σχετικά με τις πολιτικές για την 
κλιματική αλλαγή. Η EPCC θα πρέπει να 
υλοποιεί τη δραστηριότητά της με πλήρη 
αυτονομία από την Επιτροπή και η 
σύνθεσή της πρέπει να είναι 
ισορροπημένη μεταξύ γυναικών και 
ανδρών. Θα πρέπει να αποτελείται από 
επιστήμονες επιλεγμένους με βάση την 
πείρα τους στον τομέα της κλιματικής 
αλλαγής, με σκοπό την ετήσια ανάλυση 
των μειώσεων των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση και σε όλα τα 
κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζεται η 
μείωση διαχρονικά. Η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων θα πρέπει επίσης να 
παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή στην 
αξιολόγηση της συνοχής της εθνικής και 
ενωσιακής προόδου καθώς και των 
μέτρων για την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 
το αργότερο και για την τήρηση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en
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Τροπολογία 158
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή οφείλει να 
διασφαλίσει ότι η αξιολόγηση είναι 
αξιόπιστη, αντικειμενική και βασισμένη 
στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά, 
τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά 
ευρήματα, ότι είναι αντιπροσωπευτική 
ενός ευρέος φάσματος ανεξάρτητης 
εμπειρογνωσίας, και ότι βασίζεται σε 
σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που υποβάλλονται και δηλώνονται από τα 
κράτη μέλη, των εκθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
IPCC. Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να διερευνήσει τους τρόπους με 
τους οποίους η ταξινόμηση της ΕΕ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον 
δημόσιο τομέα στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά 
βιώσιμες επενδύσεις από την Ένωση και 
τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/... [κανονισμός για 
την ταξινόμηση], όταν καταστούν 
διαθέσιμες τέτοιες πληροφορίες. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία και 
δεδομένα, εφόσον είναι διαθέσιμα, και να 
επιζητεί έλεγχο από εμπειρογνώμονες. Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή, 
κατά περίπτωση και σύμφωνα με το 
ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 159
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει 
ότι η αξιολόγηση είναι αξιόπιστη, 
αντικειμενική και βασισμένη στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά, τεχνικά και 
κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, ότι είναι 
αντιπροσωπευτική ενός ευρέος φάσματος 
ανεξάρτητης εμπειρογνωσίας, και ότι 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που υποβάλλονται και δηλώνονται από τα 
κράτη μέλη, των εκθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
IPCC. Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να διερευνήσει τους τρόπους με 
τους οποίους η ταξινόμηση της ΕΕ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τον δημόσιο τομέα 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 
με περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], όταν 
καταστούν διαθέσιμες τέτοιες 
πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά στατιστικά 
στοιχεία και δεδομένα, εφόσον είναι 
διαθέσιμα, και να επιζητεί έλεγχο από 
εμπειρογνώμονες. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση 
και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών του.

(19) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει 
ότι η αξιολόγηση είναι αξιόπιστη, 
αντικειμενική και βασισμένη στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά, τεχνικά και 
κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, ότι είναι 
αντιπροσωπευτική ενός ευρέος φάσματος 
ανεξάρτητης εμπειρογνωσίας, και ότι 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που υποβάλλονται και δηλώνονται από τα 
κράτη μέλη, των εκθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
IPCC. Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να διερευνήσει τους τρόπους με 
τους οποίους η ταξινόμηση της ΕΕ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τον δημόσιο τομέα 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 
με περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], όταν 
καταστούν διαθέσιμες τέτοιες 
πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά στατιστικά 
στοιχεία και δεδομένα, εφόσον είναι 
διαθέσιμα, και να επιζητεί έλεγχο από 
εμπειρογνώμονες. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση 
και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών του. Η Επιτροπή βοηθά τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν αξιόπιστα, 
συνεπή και συγκρίσιμα δεδομένα.



AM\1206925EL.docx 99/202 PE653.722v01-00

EL
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Τροπολογία 160
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, 
Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει 
ότι η αξιολόγηση είναι αξιόπιστη, 
αντικειμενική και βασισμένη στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά, τεχνικά και 
κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, ότι είναι 
αντιπροσωπευτική ενός ευρέος φάσματος 
ανεξάρτητης εμπειρογνωσίας, και ότι 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που υποβάλλονται και δηλώνονται από τα 
κράτη μέλη, των εκθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
IPCC. Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να διερευνήσει τους τρόπους με 
τους οποίους η ταξινόμηση της ΕΕ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τον δημόσιο τομέα 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 
με περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], όταν 
καταστούν διαθέσιμες τέτοιες 
πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά στατιστικά 
στοιχεία και δεδομένα, εφόσον είναι 
διαθέσιμα, και να επιζητεί έλεγχο από 
εμπειρογνώμονες. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση 
και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 

(19) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει 
ότι η αξιολόγηση είναι αξιόπιστη, 
αντικειμενική και βασισμένη στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά, τεχνικά και 
κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, ότι είναι 
αντιπροσωπευτική ενός ευρέος φάσματος 
ανεξάρτητης εμπειρογνωσίας, και ότι 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που υποβάλλονται και δηλώνονται από τα 
κράτη μέλη, των εκθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
IPCC, του τελευταίου απολογισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού και της EPCC. Δεδομένου 
ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να 
διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους 
η ταξινόμηση της ΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τον δημόσιο τομέα 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 
με περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], όταν 
καταστούν διαθέσιμες τέτοιες 
πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά και παγκόσμια 
στατιστικά στοιχεία και δεδομένα, εφόσον 
είναι διαθέσιμα, και να επιζητεί έλεγχο από 
εμπειρογνώμονες. Ο Ευρωπαϊκός 
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εργασιών του. Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση 
και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών του.

Or. en

Τροπολογία 161
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει 
ότι η αξιολόγηση είναι αξιόπιστη, 
αντικειμενική και βασισμένη στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά, τεχνικά και 
κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, ότι είναι 
αντιπροσωπευτική ενός ευρέος φάσματος 
ανεξάρτητης εμπειρογνωσίας, και ότι 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που υποβάλλονται και δηλώνονται από τα 
κράτη μέλη, των εκθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
IPCC. Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να διερευνήσει τους τρόπους με 
τους οποίους η ταξινόμηση της ΕΕ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τον δημόσιο τομέα 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 
με περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], όταν 
καταστούν διαθέσιμες τέτοιες 
πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

(19) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει 
ότι η αξιολόγηση είναι αξιόπιστη, 
αντικειμενική και βασισμένη στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά, τεχνικά και 
κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, ότι είναι 
αντιπροσωπευτική ενός ευρέος φάσματος 
ανεξάρτητης εμπειρογνωσίας, και ότι 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που υποβάλλονται και δηλώνονται από τα 
κράτη μέλη, των εκθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
IPCC και της EPCC. Δεδομένου ότι η 
Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διερευνήσει 
τους τρόπους με τους οποίους η 
ταξινόμηση της ΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τον δημόσιο τομέα 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 
με περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], όταν 
καταστούν διαθέσιμες τέτοιες 
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χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά στατιστικά 
στοιχεία και δεδομένα, εφόσον είναι 
διαθέσιμα, και να επιζητεί έλεγχο από 
εμπειρογνώμονες. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση 
και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών του.

πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά στατιστικά 
στοιχεία και δεδομένα, εφόσον είναι 
διαθέσιμα, και να επιζητεί έλεγχο από 
εμπειρογνώμονες. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση 
και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών του.

Or. en

Τροπολογία 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Δεδομένου ότι ο μετασχηματισμός 
προς την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα θα απαιτεί 
την κινητοποίηση τεράστιων επενδύσεων, 
ο καθορισμός ενός ενωσιακού 
προϋπολογισμού για τον άνθρακα 
(συνολικές εκπομπές CO2) θα 
αποσαφηνίσει περαιτέρω τους στόχους 
για το κλίμα και θα βελτιώσει την 
προβλεψιμότητα για διάφορους 
ενδιαφερόμενους φορείς και επενδυτές.

Or. en

Τροπολογία 163
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι 
κοινότητες έχουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του μετασχηματισμού προς 

διαγράφεται
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την κλιματική ουδετερότητα, θα πρέπει 
να διευκολυνθεί η ισχυρή δημόσια και 
κοινωνική δραστηριοποίηση στις δράσεις 
για το κλίμα. Συνεπώς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεργάζεται με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί 
η δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω 
της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
συμφώνου για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 164
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι 
κοινότητες έχουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του μετασχηματισμού προς την 
κλιματική ουδετερότητα, θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η ισχυρή δημόσια και 
κοινωνική δραστηριοποίηση στις δράσεις 
για το κλίμα. Συνεπώς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεργάζεται με όλα τα μέρη της 
κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συμφώνου 
για το κλίμα.

(20) Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι 
κοινότητες έχουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του μετασχηματισμού προς την 
κλιματική ουδετερότητα, θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η ισχυρή δημόσια και 
κοινωνική δραστηριοποίηση στις δράσεις 
για το κλίμα, σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεργάζεται με όλα τα μέρη της 
κοινωνίας και με διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
οργανισμών και της βιομηχανίας, 
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 
και η δύναμη να αναλαμβάνουν δράση 
προς μια κοινωνία δίκαιη, κλιματικά 
ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συμφώνου 
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για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 165
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και 
των καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να καθοριστεί πορεία για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει 
κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

διαγράφεται
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κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 166
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και 
των καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να καθοριστεί πορεία για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει 
κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

διαγράφεται
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εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 167
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και 
των καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 

διαγράφεται
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αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να καθοριστεί πορεία για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει 
κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 168
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί (21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
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προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να καθοριστεί πορεία για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει 
κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο νομοθετική πρόταση, 
ώστε να καθοριστεί πορεία για την 
επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση έως 
το 2050.

_________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 169
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να καθοριστεί πορεία για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει 
κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της 
EPCC, να αξιολογήσει τις επιλογές για τη 
δομή και τον σχεδιασμό πορείας για την 
επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση έως 
το 2050 το αργότερο, και, στο πλαίσιο 
αυτό, να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
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οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
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Τροπολογία 170
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να καθοριστεί πορεία για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς τις μηδενικές καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι 
μη αναστρέψιμη, να εξασφαλιστεί η 
διαχρονική μείωση και να διευκολυνθεί η 
αξιολόγηση της συνέπειας των μέτρων με 
τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας 
και η αξιολόγηση της προόδου προς τον 
στόχο αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρουσιάσει και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εγκρίνουν, σύμφωνα με την τακτική 
νομοθετική διαδικασία, ενωσιακή πορεία 
για την επίτευξη του στόχου για το κλίμα 
για το 2030 και μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε 
αυτό το πλαίσιο της παροχής 
προβλεψιμότητας και εμπιστοσύνης, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
εγκρίνει τακτικά έναν ενωσιακό οδικό 
χάρτη, ο οποίος θα παρουσιάζει πόσο 
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διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

γρήγορα όλοι και καθένας από τους 
μεμονωμένους τομείς της οικονομίας θα 
μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές 
τους σύμφωνα με τους στόχους για το 
2030 και τις μηδενικές καθαρές εκπομπές 
αερίων. Αυτός ο ενωσιακός οδικός 
χάρτης θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με 
την ενωσιακή πορεία που περιγράφεται 
ανωτέρω.

_________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
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Τροπολογία 171
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Σύμφωνα με τη δέσμευση της 
Επιτροπής στις αρχές για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου, θα πρέπει να 
επιδιώκεται συνέπεια των πράξεων της 
Ένωσης όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το 
σύστημα για τη μέτρηση της προόδου 
προς την επίτευξη του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας, όπως και η συνέπεια των 
λαμβανόμενων μέτρων με τον στόχο 
αυτόν, θα πρέπει να βασίζονται και να 
συνάδουν με το πλαίσιο διακυβέρνησης 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1999. Ειδικότερα, το σύστημα της 
τακτικής υποβολής εκθέσεων και η 
αλληλουχία της αξιολόγησης και των 

διαγράφεται
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δράσεων της Επιτροπής βάσει των 
εκθέσεων θα πρέπει να συμβαδίζουν με 
τις απαιτήσεις για την υποβολή 
πληροφοριών και εκθέσεων από τα κράτη 
μέλη, όπως προβλέπεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999. Ως εκ τούτου, ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας στις 
σχετικές διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 172
Markus Buchheit, Guido Reil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η κλιματική αλλαγή είναι εξ 
ορισμού διασυνοριακή πρόκληση και 
απαιτείται συντονισμένη δράση σε 
επίπεδο Ένωσης για την αποτελεσματική 
συμπλήρωση και ενίσχυση των εθνικών 
πολιτικών. Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ένωση 
έως το 2050, δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας 
και των αποτελεσμάτων τους, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας όπως 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 173
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η εύρυθμη εσωτερική αγορά 
ενέργειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
της ενεργειακής μετάβασης και θα 
συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητά 
της. Κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί 
πρώτη προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
μικρών και ψηφιακών δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο ΠΔΠ (δίκτυα 
TEN με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»). Τα προγράμματα ανάκαμψης 
από την Covid-19 πρέπει επίσης να 
στηρίζουν την ανάπτυξη διεθνικών 
δικτύων ενέργειας. Είναι αναγκαία η 
ύπαρξη αποτελεσματικών και ταχειών 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τη 
στήριξη της ανάπτυξης διεθνικών 
δικτύων, κυρίως σε μελλοντοστραφείς και 
συμβατές με τη χρήση υδρογόνου 
υποδομές αερίου.

Or. en

Τροπολογία 174
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Μια πλήρως αποτελεσματική 
ενωσιακή πολιτική για το κλίμα θα πρέπει 
να αντιμετωπίζει τη διαρροή άνθρακα 
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και να αναπτύσσει κατάλληλα εργαλεία 
και μηχανισμούς ώστε να αντιμετωπίζει 
οποιαδήποτε πιθανή διαρροή άνθρακα, 
καθώς και για να παρέχει κίνητρα στα 
πρότυπα και τους πρωτοπόρους των 
βιομηχανιών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Οι πολιτικές της Ένωσης για το 
κλίμα και το νομοθετικό της πλαίσιο θα 
πρέπει να προωθούν τις δράσεις δάσωσης 
και βιώσιμης διαχείρισης δασών σε όλη 
την Ένωση, μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, βιομηχανικών 
γνώσεων και καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 176
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Το κλιματικό αποτύπωμα της 
κατανάλωσης στην Ένωση αποτελεί ένα 
βασικό εργαλείο που πρέπει να 
αναπτυχθεί για τη βελτίωση της 
συνολικής συνοχής των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα.

Or. en
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Τροπολογία 177
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 b (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Οι ευρωπαϊκές συμμαχίες, ιδίως 
στον τομέα των συσσωρευτών και του 
υδρογόνου, είναι υψίστης σημασίας: όταν 
είναι συντονισμένες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, προσφέρουν σημαντικές 
ευκαιρίες για τις διαδικασίες 
περιφερειακής ανάκαμψης και για 
επιτυχημένη διαρθρωτική αλλαγή μετά 
από την Covid-19. Οι θεσμικές 
απαιτήσεις πρέπει να δημιουργούν ένα 
πλαίσιο καινοτομίας σχετικά με την 
φιλική προς το κλίμα κινητικότητα και 
την παραγωγή ενέργειας. Οι εν λόγω 
συμμαχίες θα πρέπει να λαμβάνουν 
επαρκή στήριξη και χρηματοδότηση και 
θα πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος της 
μελλοντικής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής γειτονίας καθώς και των 
εμπορικών συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 178
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Μια πλήρως αποτελεσματική 
ενωσιακή πολιτική για το κλίμα θα πρέπει 
να καλύπτει το ζήτημα της διαρροής 
άνθρακα και να αναπτύσσει τα 
κατάλληλα εργαλεία, όπως είναι ο 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
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άνθρακα, για την αντιμετώπιση αυτού 
του ζητήματος και την προστασία των 
προτύπων μας και των πρωτοπόρων των 
βιομηχανιών μας.

Or. en

Τροπολογία 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
τη σταδιακή και μη αναστρέψιμη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τη βελτίωση των απορροφήσεων από 
φυσικές και άλλες καταβόθρες στην 
Ένωση.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Η παρούσα οδηγία έχει στόχο την 
προαγωγή της αναγκαίας μετάβασης 
προς μια ορθολογική περιβαλλοντική 
πολιτική. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
πρέπει να επανεξετάσουν, να 
αμφισβητήσουν και, εφόσον είναι 
αναγκαίο, να προσαρμόσουν όλες τις 
υφιστάμενες πολιτικές. Όταν λαμβάνονται 
τα σχετικά μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις μεσοπρόθεσμες 
και τις μακροπρόθεσμες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης του κορoναϊού, στην ευζωία των 
πολιτών, την ευημερία της κοινωνίας και 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Or. en
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Τροπολογία 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
τη σταδιακή και μη αναστρέψιμη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τη βελτίωση των απορροφήσεων από 
φυσικές και άλλες καταβόθρες στην 
Ένωση.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το γενικό 
νομικό πλαίσιο που περιλαμβάνει όλες τις 
νομοθεσίες και τους κανονισμούς, 
τρέχοντες και μελλοντικούς, για τη 
γρήγορη και μη αναστρέψιμη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη 
βελτίωση των απορροφήσεων από φυσικές 
και άλλες καταβόθρες στην Ένωση, και τη 
συνολική απαλλαγή της Ένωσης από τις 
εκπομπές άνθρακα, τα οποία συμβάλλουν 
στο σύνολό τους στην επίτευξη του 
δεσμευτικού στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ένωση έως το 2050 
το αργότερο, στο πλαίσιο της επίτευξης 
των μακροπρόθεσμων στόχων για τη 
θερμοκρασία που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 της συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 181
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
τη σταδιακή και μη αναστρέψιμη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τη βελτίωση των απορροφήσεων από 
φυσικές και άλλες καταβόθρες στην 
Ένωση.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
την ταχεία και μη αναστρέψιμη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τη βελτίωση των απορροφήσεων από 
φυσικές καταβόθρες στην Ένωση, με 
σκοπό την επίτευξη του μακροπρόθεσμου 
στόχου θερμοκρασίας που ορίζεται στο 
άρθρο 2 της συμφωνίας του Παρισιού, 
και θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επίτευξη 
προόδου στον παγκόσμιο στόχο 
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προσαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία συγχωνεύονται οι πρώτες δύο παράγραφοι της πρότασης της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 182
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
τη σταδιακή και μη αναστρέψιμη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τη βελτίωση των απορροφήσεων από 
φυσικές και άλλες καταβόθρες στην 
Ένωση.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για 
την, κατά προτίμηση, σταδιακή και μη 
αναστρέψιμη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και, σε δεύτερη 
φάση, για τη βελτίωση των απορροφήσεων 
από φυσικές και άλλες καταβόθρες στην 
Ένωση και σε κάθε ένα από τα κράτη 
μέλη της αντίστοιχα.

Or. es

Τροπολογία 183
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει την 
κλιματική αλλαγή ως συλλογική 
πρόκληση που απαιτεί συλλογικές λύσεις 
βάσει της δίκαιης μετάβασης. Στο 
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πνεύμα της δικαιοσύνης, όλοι θα 
συμβάλλουν σε αυτήν την πρόκληση, και 
οι μεγαλύτεροι μολυντές συμβάλλουν ως 
επί το πλείστον.

Or. en

Τροπολογία 184
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2050, με σκοπό την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου 
θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και 
θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επίτευξη 
προόδου στον παγκόσμιο στόχο 
προσαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος της πρότασης της Επιτροπής συγχωνεύθηκε στην πρώτη παράγραφο.

Τροπολογία 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2050, με σκοπό την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου 

διαγράφεται
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θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και 
θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επίτευξη 
προόδου στον παγκόσμιο στόχο 
προσαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 186
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2050, με σκοπό την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου 
θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2050 το αργότερο, με 
σκοπό την επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
στόχων θερμοκρασίας που ορίζεται στο 
άρθρο 2 της συμφωνίας του Παρισιού, και 
θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επίτευξη 
προόδου στον παγκόσμιο στόχο 
προσαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
επιταγές της δίκαιης μετάβασης του 
εργατικού δυναμικού και της δημιουργίας 
αξιοπρεπών και ποιοτικών θέσεων 
εργασίας σύμφωνα με το προοίμιο της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 187
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2050, με σκοπό την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου 
θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση και σε κάθε κράτος μέλος 
αντίστοιχα έως το 2050 το αργότερο, με 
σκοπό την επίτευξη του μακροπρόθεσμου 
στόχου θερμοκρασίας που ορίζεται στο 
άρθρο 2 της συμφωνίας του Παρισιού, και 
θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επίτευξη 
προόδου στον παγκόσμιο στόχο 
προσαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 188
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2050, με σκοπό την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου 
θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση και σε κάθε κράτος μέλος της 
αντίστοιχα έως το 2050, με σκοπό την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου 
θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού.

Or. es

Τροπολογία 189
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2050, με σκοπό την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου 
θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα σε 
επίπεδο ΕΕ έως το 2050, με σκοπό την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
θερμοκρασίας που ορίζονται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αφορά τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές και τις 
απορροφήσεις, από φυσικές και άλλες 
καταβόθρες, των αερίων του 
θερμοκηπίου που παρατίθενται στο μέρος 
2 του παραρτήματος V του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 191
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Ο παρών κανονισμός αφορά τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές και τις 
απορροφήσεις, από φυσικές και άλλες 
καταβόθρες, των αερίων του θερμοκηπίου 
που παρατίθενται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999.

Ο παρών κανονισμός αφορά τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές και τις 
απορροφήσεις, από φυσικές καταβόθρες, 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
παρατίθενται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999.

Or. en

Τροπολογία 192
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αφορά τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές και τις 
απορροφήσεις, από φυσικές και άλλες 
καταβόθρες, των αερίων του θερμοκηπίου 
που παρατίθενται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999.

Ο παρών κανονισμός αφορά τις 
ανθρωπογενείς εκπομπές και τις 
απορροφήσεις, από φυσικές και 
καταβόθρες, των αερίων του θερμοκηπίου 
που παρατίθενται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999.

Or. es

Τροπολογία 193
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Ορισμός

- ως «κλιματική ουδετερότητα» νοούνται 
οι μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, 
ούτως ώστε να επιτυγχάνεται 
ισοσκελισμός μεταξύ των εγχώριων 
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ανθρωπογενών εκπομπών της Ένωσης 
από πηγές και των απορροφήσεων 
αερίων του θερμοκηπίου από φυσικές 
καταβόθρες εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 194
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 Στόχος κλιματικής ουδετερότητας 2 Επαναξιολόγηση των στόχων 
περιβαλλοντικής και κλιματικής 
πολιτικής

Or. en

Τροπολογία 195
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 Στόχος κλιματικής ουδετερότητας 2 Στόχος κλιματικής ουδετερότητας 
και ενδιάμεσοι στόχοι

Or. en

Τροπολογία 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1



PE653.722v01-00 124/202 AM\1206925EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί το αργότερο έως το 2050, 
έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές να είναι 
μηδενικές έως το έτος εκείνο.

1. Οι πολιτικές των κρατών μελών 
και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εδώ 
και αρκετό καιρό εστιάζουν απλώς στη 
μέγιστη δυνατή μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου στο πλαίσιο μιας κλιματικής 
πολιτικής που μπορεί να περιγραφεί 
ουσιαστικά ως ιδεολογική, και η οποία θα 
επιτευχθεί πρωτίστως μέσω οικονομικής 
παρέμβασης στην οικονομία της 
ελεύθερης αγοράς και μέσω μιας 
πολιτικής απαγορεύσεων. Το επίκεντρο 
όλο και περισσότερο μετατοπίζεται προς 
ορισμένους εντυπωσιακούς στόχους 
μείωσης, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να 
τεκμηριωθούν επιστημονικά ούτε να 
λάβουν υπόψη τις απαραίτητες 
οικονομικές προϋποθέσεις για 
οποιουδήποτε είδους μέτρα προστασίας. 
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
δυνατή μόνο σε μια ελεύθερη κοινωνία 
που παρέχει την τεχνική καινοτόμο ισχύ 
και την απαραίτητη οικονομική απόδοση 
για να καταστεί αυτό εφικτό. Όλο και πιο 
συχνά, δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή 
ούτε καν σε οικολογικά ζητήματα· για 
παράδειγμα, όταν η περιβαλλοντική 
καταστροφή που προκαλείται από την 
εξόρυξη πόρων για την κατασκευή 
συσσωρευτών με σκοπό την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία μέχρι 
τώρα προωθούνταν από την πολιτική, 
μετατοπίζεται προς μη ευρωπαϊκές 
χώρες· Είναι ως εκ τούτου, απολύτως 
απαραίτητο, όχι μόνο λόγω της 
πανδημίας της νόσου COVID-19 η οποία 
ασκεί πρωτοφανή πίεση στην οικονομία 
μας, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να επανεξετάσουν, να 
θέσουν υπό αμφισβήτηση και, εφόσον 
είναι απαραίτητο, να προσαρμόσουν όλες 
τις υφιστάμενες πολιτικές. Η διαδικασία 
αυτή περιλαμβάνει ειδικότερα τους 
προαναφερθέντες κανονισμούς της ΕΕ, 
συγκεκριμένα την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
(εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου), τον κανονισμό (ΕΕ) 
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2018/842 (εθνικοί στόχοι για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 
(αντιστάθμιση των αερίων του 
θερμοκηπίου) και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1999 (σύστημα διακυβέρνησης για 
την Ενεργειακή Ένωση και προστασία 
του κλίματος), αλλά και κατάντη, την 
οδηγία 2012/27/ΕΕ (ενεργειακή 
απόδοση), την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 
(χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές) και την οδηγία 2010/31/ΕΕ 
(ενεργειακή απόδοση κτιρίων) και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, άλλους 
κανονισμούς της ΕΕ. Στο επίκεντρο της 
μελλοντικής πολιτικής θα πρέπει να είναι 
η προσαρμογή στην υπό εξέλιξη φυσική 
αλλαγή του κλίματος, τα αίτια της οποίας 
θα πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω από 
ανεξάρτητους επιστήμονες.

Or. en

Τροπολογία 197
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί το αργότερο έως το 2050, 
έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές να είναι 
μηδενικές έως το έτος εκείνο.

1. Οι εγχώριες μειώσεις των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 
και η ενίσχυση των απορροφήσεων από 
καταβόθρες που ρυθμίζονται από το 
ενωσιακό δίκαιο, σε ολόκληρη την Ένωση, 
θα έχουν ισοσκελιστεί το αργότερο έως το 
2040, επιτυγχάνοντας μηδενικές καθαρές 
εκπομπές έως το έτος εκείνο το αργότερο 
και αρνητικές εκπομπές στη συνέχεια.

Or. en

Τροπολογία 198
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Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί το αργότερο έως το 2050, 
έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές να είναι 
μηδενικές έως το έτος εκείνο.

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί στην Ένωση όσο το δυνατόν 
νωρίτερα και το αργότερο έως το 2050, 
έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές να είναι 
μηδενικές έως το έτος εκείνο. Κάθε 
κράτος μέλος θα επιτύχει μηδενικές 
καθαρές εκπομπές το αργότερο έως το 
2050. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, 
οι απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
θα υπερβαίνουν τις εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 199
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί το αργότερο έως το 2050, 
έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές να είναι 
μηδενικές έως το έτος εκείνο.

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί στην Ένωση το αργότερο 
έως το 2050, έτσι ώστε οι καθαρές 
εκπομπές να είναι μηδενικές έως το έτος 
εκείνο. Κάθε κράτος μέλος θα επιτύχει 
μηδενικές καθαρές εκπομπές το αργότερο 
έως το 2050.
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Or. en

Τροπολογία 200
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί το αργότερο έως το 2050, 
έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές να είναι 
μηδενικές έως το έτος εκείνο.

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί το αργότερο έως το 2050, 
έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές της 
Ένωσης και των κρατών μελών της να 
είναι μηδενικές έως το έτος εκείνο.

Or. es

Τροπολογία 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Από την 1η Ιανουαρίου 2051, οι 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
θα υπερβαίνουν τις εκπομπές στην 
Ένωση και σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 202
Miriam Dalli, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης ενός δίκαιου 
χάρτη πορείας για μια βιώσιμη αλλαγή 
που θα βασίζεται στη δίκαιη μετάβαση 
ενώ θα λαμβάνει υπόψη τα σημεία 
εκκίνησης των κρατών μελών, τις 
διαφορές που θα αντιμετωπίσουν στις 
μεταβάσεις τους ανάλογα με τις βασικές 
ρυπογόνες βιομηχανίες τους και τις 
διαφορές στο μέγεθος ή τη γεωγραφική 
τοποθεσία. Αυτός ο χάρτης πορείας 
εγγυάται την κοινωνική και οικονομική 
προστασία και την αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών. Περιλαμβάνει 
καθοδήγηση σχετικά με το πώς η Ένωση 
στο σύνολό της μπορεί να επιτύχει τον 
στόχο μείωσης των εκπομπών για το 
2030. Επίσης, περιλαμβάνει ενδιάμεσους 
στόχους για τις εκπομπές για το 2040 που 
βασίζονται σε μια διαφανή και 
ποσοτικοποιημένη εκτίμηση επιπτώσεων 
και ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης.

Or. en

Τροπολογία 203
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό, 
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επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
αντίστοιχα, ώστε να καταστεί δυνατή η 
μεμονωμένη και η συλλογική επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη για ελαχιστοποίηση 
της χρήσης ορυκτών πόρων, την 
κοινωνική και οικονομική συνοχή και την 
προστασία των ευάλωτων πολιτών της 
Ένωσης, τη σημασία της προώθησης της 
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και μιας 
δίκαιης μετάβασης μεταξύ των κρατών 
μελών και λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της προώθησης της 
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών.

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό ή εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, ώστε να καταστεί 
δυνατή η από κοινού επίτευξη των 
στόχωνπου ορίζονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
προώθησης της δικαιοσύνης και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ 
καλούνται να επαναξιολογήσουν τις 
δεσμεύσεις τους βάσει της συμφωνίας 
του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal



PE653.722v01-00 130/202 AM\1206925EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης της οικονομικής 
ανάπτυξης, της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας, της δικαιοσύνης και 
της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 206
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης και της 
εφαρμογής της δικαιοσύνης, της 
ανταγωνιστικότητας και της αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 207
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή στην Ένωση και σε όλα τα κράτη 
μέλη η επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 208
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης, 
της ανταγωνιστικότητας και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 209
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Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της προώθησης της 
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών.

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 
για μηδενικές καθαρές εκπομπές που 
ορίζεται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της προώθησης της 
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Έως το 2023, η Επιτροπή θα 
αναπτύξει μια μεθοδολογία που θα 
επιτρέπει τον υπολογισμό των 
δυνατοτήτων μετριασμού των 
απορροφήσεων άνθρακα και, σε αυτήν τη 
βάση, θα προτείνει ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο που θα θέτει στόχους για την 
απορρόφηση και λεπτομερείς κανόνες για 
την πιστοποίηση και την καταγραφή των 
απορροφήσεων άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 211
Evžen Tošenovský
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 212
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 

3. Υπό το πρίσμα του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας της 
Ένωσης (ΑτΘ) θα μειωθούν σε εγχώριο 
επίπεδο τουλάχιστον κατά 65 % σε 
σύγκριση με το 1990.
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Υπό το πρίσμα του στόχου για 
κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1, ο στόχος της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 ορίζεται 
ως μείωση των εκπομπών κατά 65 % σε 
σύγκριση με το 1990.

Or. en

Τροπολογία 214
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 3. Υπό το πρίσμα του στόχου για 
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Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 55 
% σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1, ο στόχος της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, ορίζεται 
ως μείωση των εκπομπών κατά 
τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με το 
1990.

Or. en

Τροπολογία 215
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Υπό το πρίσμα του στόχου για 
κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1, ο στόχος της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, 
αυξάνεται σε τουλάχιστον 55 % μείωση 
των εκπομπών σε σύγκριση με το 1990.

Or. en



PE653.722v01-00 136/202 AM\1206925EL.docx

EL

Τροπολογία 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2021, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, ενόψει 
της επαναξιολόγησης που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα εξετάσει τον βαθμό στον 
οποίο ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 
επηρεάζει τις οικονομίες των κρατών 
μελών της ΕΕ και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, θα διατυπώσει προτάσεις για 
την προσαρμογή του κανονισμού ώστε τα 
κράτη μέλη, με σεβασμό προς την 
κυριαρχία τους, να μπορούν και πάλι να 
λάβουν μέτρα για την υλοποίηση μιας 
ορθολογικής περιβαλλοντικής πολιτικής 
που θα προστατεύει το περιβάλλον για 
τους ανθρώπους, θα διαφυλάσσει την 
υγεία τους και ταυτόχρονα θα καθιστά 
δυνατή την οικονομική ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 217
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
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παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 70 % σε 
σύγκριση με το 1990. Εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι χρειάζεται τροποποίηση του εν 
λόγω στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 218
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον 
στόχο της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030, που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, υπό το πρίσμα του στόχου για 
κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και της πανδημίας 
Covid-19, και θα διερευνήσει δυνατότητες 
για νέο στόχο μείωσης των εκπομπών για 
το 2030 κατά 50 % σε σύγκριση με το 
1990. Η επανεξέταση βασίζεται σε μια 
διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων, με 
ανάλυση ανά κράτος μέλος, λαμβάνοντας 
υπόψη την επίδραση της Covid-19 στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και τα νοικοκυριά, 
την επίδραση του Brexit και τον 
ενδεχόμενο κοινωνικό αντίκτυπο των 
μελλοντικών μέτρων. Εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι χρειάζεται τροποποίηση του εν 
λόγω στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο και ορίζει τον τρόπο με 
τον οποίον η χρήση των διεθνών 
μηχανισμών της αγοράς μπορεί να 
συμβάλει στην οικονομικώς αποδοτική 
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επίτευξη των στόχων της ΕΕ και των 
κρατών μελών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να καταβάλλει παράλληλα 
προσπάθειες για τον σχεδιασμό μιας 
μεθοδολογίας υπολογισμού των 
εκπομπών ορισμένων προϊόντων, 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Τα έργα 
σε τρίτες χώρες συμβάλλουν στις 
μειώσεις των εκπομπών, ενώ πρέπει να 
αποφεύγεται αυστηρά η διπλή 
καταμέτρηση και να ενσωματώνεται 
σαφής τεκμηρίωση.

Or. en

Τροπολογία 219
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Έως τον Δεκέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, υπό το 
πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο για το 2030. Η 
επανεξέταση βασίζεται σε μια 
ολοκληρωμένη μελέτη που λαμβάνει 
υπόψη τον οικονομικό, κοινωνικό, 
κλιματικό και πολιτικό αντίκτυπο. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται πρόταση 
νέου στόχου για το κλίμα για το 2030, 
διατυπώνει προτάσεις για τροποποίηση 
των κανονισμών 2018/1999 και 2018/842 
αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 220
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Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο κανονισμός αυτός καθιερώνει 
μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή ομάδα για 
την κλιματική αλλαγή (EPCC) πριν από 
τις 30 Ιουνίου 2021 ως τον υπεύθυνο 
φορέα για την αξιολόγηση και την 
υποβολή συστάσεων σχετικά με τις 
πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Η 
EPCC θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί 
την πρόοδο για την επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας για το 
2050 για την Ένωση και τους 
ενδιάμεσους στόχους για το 2030 και το 
2040. Η Επιτροπή θα δημοσιοποιεί τις 
συμβουλές και τις συστάσεις της ομάδας 
EPCC και θα παρουσιάζει αυτά τα 
ευρήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο των Υπουργών εντός έξι 
μηνών από τη δημοσίευση. Επίσης, θα 
παρουσιάζει όλες τις συστάσεις της 
EPCC και το πώς έλαβε υπόψη τις 
συμβουλές ή πλήρως τεκμηριωμένη 
αιτιολογία γιατί δεν το έπραξε.

Or. en

Τροπολογία 221
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή θα σχεδιάσει, έως τις 
30 Ιουνίου 2021, έναν δείκτη για την 
παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά 
τη μείωση του κλιματικού αποτυπώματος 
της Ένωσης, βάσει των δεδομένων που 
παρέχονται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος. Έως τις 30 
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Ιουνίου 2023, η Επιτροπή θα αξιολογήσει 
το κλιματικό αποτύπωμα της Ένωσης 
και θα υποβάλει προτάσεις για τη μείωσή 
του, έτσι ώστε έως το 2030 να συνάδει με 
τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού για τη θερμοκρασία.

Or. en

Τροπολογία 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους 
με τους οποίους θα πρέπει να 
τροποποιηθεί η ενωσιακή νομοθεσία για 
την εφαρμογή του στόχου της Ένωσης 
για το 2030, προκειμένου να επιτευχθεί 
μείωση των εκπομπών κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990 και να 
επιτευχθεί ο στόχος κλιματικής 
ουδετερότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα εξετάσει 
το ενδεχόμενο λήψης των αναγκαίων 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 
έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 223
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους 

διαγράφεται
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με τους οποίους θα πρέπει να 
τροποποιηθεί η ενωσιακή νομοθεσία για 
την εφαρμογή του στόχου της Ένωσης 
για το 2030, προκειμένου να επιτευχθεί 
μείωση των εκπομπών κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με το 1990 και να 
επιτευχθεί ο στόχος κλιματικής 
ουδετερότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα εξετάσει 
το ενδεχόμενο λήψης των αναγκαίων 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 
έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 224
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο 
αναθεωρημένος στόχος για το 2030 που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 
και ο στόχος κλιματικής ουδετερότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1, και θα λάβει τα αναγκαία μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες. Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν 
την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
δίκαιη κατανομή βαρών των τομέων 
συμβάλλοντας στην κλιματική 
ουδετερότητα της Ένωσης. Η Επιτροπή 
αξιολογεί ιδίως τις επιλογές για την 
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ευθυγράμμιση των εκπομπών από τις 
αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές 
με τον στόχο για το 2030 και τον στόχο 
κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, 
προκειμένου οι καθαρές εκπομπές στους 
εν λόγω τομείς να είναι μηδενικές έως το 
2050 το αργότερο, και υποβάλλει 
αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 225
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή 
του στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

4. Η Επιτροπή, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος για μηδενικές 
καθαρές εκπομπές που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, έως τις 30 Ιουνίου 2021 θα 
αξιολογήσει τους τρόπους με τους οποίους 
θα πρέπει να τροποποιηθεί όλη η ενωσιακή 
νομοθεσία που σχετίζεται με την 
εκπλήρωση του στόχου της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Η αξιολόγηση από την 
Επιτροπή θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά 
περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

Η αξιολόγηση που αναφέρεται σε αυτήν 
την παράγραφο θα περιλαμβάνει επίτευξη 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 55 % έως 65 % 
τουλάχιστον μέχρι το 2030 το αργότερο 
σε σύγκριση με το 1990.

Or. en
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Τροπολογία 226
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % σε σύγκριση με το 
1990 και να επιτευχθεί ο στόχος 
κλιματικής ουδετερότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα 
εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Κατά την 
αξιολόγηση της ανάγκης για υιοθέτηση 
νέας νομοθετικής πρότασης που θα 
αναθεωρεί την υπάρχουσα νομοθεσία και 
τις πολιτικές, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη την κανονιστική συνέπεια και τη 
σταθερότητα, προκειμένου να διατηρήσει 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για μελλοντικά 
βιώσιμες επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
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στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % σε σύγκριση με το 
1990 και να επιτευχθεί ο στόχος 
κλιματικής ουδετερότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα 
εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Η αξιολόγηση 
λαμβάνει υπόψη την αύξηση των 
υφιστάμενων μηχανισμών αντιστάθμισης 
για τα κράτη μέλη με χαμηλότερο 
εισόδημα κατ’ αναλογία με την αύξηση 
του φόρτου που συνδέεται με τον 
καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων για το 
κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 228
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένου 
του ορισμού συγκεκριμένων στόχων για 
σταδιακή αύξηση της απορρόφησης, 
καθώς επίσης της έγκρισης άλλων 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

Or. en
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Τροπολογία 229
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για το 
κλίμα για το 2030 που αποφασίστηκε σε 
συμμόρφωση με την παράγραφο 3 και να 
επιτευχθεί ο στόχος κλιματικής 
ουδετερότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1, και θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο λήψης των αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 230
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση 
των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
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και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 231
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 70 % σε σύγκριση με το 
1990 και να επιτευχθεί ο στόχος 
κλιματικής ουδετερότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα 
εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 232
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
στόχου της Ένωσης για το 2030, 
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προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 50 % έως 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα λάβει τα αναγκαία μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

Or. es

Τροπολογία 233
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως τις 31 Μαΐου 2023, η 
Επιτροπή, υπό το πρίσμα του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και κατόπιν 
λεπτομερούς εκτίμησης επιπτώσεων, θα 
εξετάσει διάφορες επιλογές για τον 
καθορισμό κλιματικού στόχου της 
Ένωσης για το 2040 για τη μείωση των 
εκπομπών σε σύγκριση με το 1990, και θα 
υποβάλει αντίστοιχες προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Κατά την εξέταση των 
διάφορων επιλογών για τον κλιματικό 
στόχο για το 2040, η Επιτροπή θα λάβει 
υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3. Η εκτίμηση 
επιπτώσεων αξιολογεί τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί 
το σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας που 
αφορά την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Or. en
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Τροπολογία 234
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η 
Επιτροπή, υπό το πρίσμα του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και κατόπιν 
λεπτομερούς εκτίμησης επιπτώσεων, θα 
εξετάσει διάφορες επιλογές για τον 
καθορισμό κλιματικού στόχου της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών για το 
2040, και θα υποβάλει αντίστοιχες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Κατά την εξέταση των 
διάφορων επιλογών για τον κλιματικό 
στόχο για το 2040, η Επιτροπή ζητά τη 
γνώμη της EPCC και λαμβάνει υπόψη τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 235
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως τις 30 Ιουνίου 2021, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο όπου θα αξιολογείται το πώς 
θα πρέπει να τροποποιηθεί όλη η σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης για να 
εξασφαλιστεί η συμφωνία της δημόσιας 
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και ιδιωτικής χρηματοδότησης με τους 
στόχους της Ένωσης για το κλίμα που 
ορίζονται στο άρθρο 2.
4β. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4α περιλαμβάνει μια 
αξιολόγηση της νομοθεσίας σχετικά με τα 
ταμεία και τα μέσα της Ένωσης και τη 
συνέπειά τους με τους στόχους της 
Ένωσης για το κλίμα που ορίζονται στο 
άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μείωσης των εκπομπών για το 
2030 σε επίπεδο ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να επιτύχουν έως το 2030 το ίδιο 
ελάχιστο επίπεδο μείωσης εκπομπών σε 
σύγκριση με το επίπεδο του 1990. Κάθε 
κράτος μέλος οφείλει να καθορίσει έναν 
στόχο μείωσης εκπομπών σε εθνικό 
επίπεδο, μέσω του οποίου η ΕΕ θα 
ενισχύσει τη σύγκλιση των προσπαθειών 
μείωσης των εκπομπών των κρατών 
μελών για την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 
με δικαιότερο τρόπο, με βάση μια πιο 
ισορροπημένη κατανομή των βαρών 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 237
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού



PE653.722v01-00 150/202 AM\1206925EL.docx

EL

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως τον Δεκέμβριο του 2025, η 
Επιτροπή θα πρέπει να επεξεργαστεί μια 
ολοκληρωμένη μελέτη που θα λαμβάνει 
υπόψη τον οικονομικό, κοινωνικό, 
κλιματικό και πολιτικό αντίκτυπο στην 
Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται πρόταση 
νέου στόχου για το κλίμα για το 2030, θα 
διατυπώσει προτάσεις για τροποποίηση 
των κανονισμών 2018/1999 και 2018/842 
αντίστοιχα και για τροποποίηση τυχόν 
άλλης ενωσιακής νομοθεσίας που 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για 
κλιματική ουδετερότητα που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 238
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν οι νομοθετικές προτάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 
αφορούν τομείς που επηρεάζουν τη 
συνδεσιμότητα των κρατών μελών ή/και 
των περιοχών, συμπεριλαμβανομένων 
των νησιωτικών και των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, των οποίων η 
εξωτερική κινητικότητα (επιβατών και 
αγαθών) βασίζεται αποκλειστικά στις 
εναέριες ή/και θαλάσσιες μεταφορές, 
λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της 
νησιωτικότητας και ο αντίκτυπος αυτών 
των μέτρων αξιολογείται δεόντως βάσει 
αυτών των κριτηρίων.

Or. en



AM\1206925EL.docx 151/202 PE653.722v01-00

EL

Τροπολογία 239
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά την αξιολόγηση της ανάγκης 
για υιοθέτηση νέων νομοθετικών 
προτάσεων που θα αναθεωρούν την 
υπάρχουσα νομοθεσία και τις πολιτικές, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την 
κανονιστική συνέπεια και τη 
σταθερότητα, προκειμένου να διατηρήσει 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για μελλοντικά 
βιώσιμες επενδύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος κλιματικής ουδετερότητας μπορεί να υποστηριχτεί πιο αποτελεσματικά από ένα 
σταθερό πλαίσιο πολιτικής που θα διασφαλίζει ένα προβλέψιμο και θετικό επενδυτικό 
περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέπει την ομαλή και οικονομικά αποδοτική μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δέσμευση της βιομηχανίας στον 
στόχο του 2050.

Τροπολογία 240
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το αργότερο 18 μήνες από την 
έγκριση του κλιματικού στόχου για το 
2040, η Επιτροπή αξιολογεί τον τρόπο με 
τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
σύνολο της νομοθεσίας της Ένωσης που 
αφορά την εκπλήρωση του εν λόγω 
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στόχου, και εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης 
των αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
νομοθετικών προτάσεων, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 241
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Έως το 2023, η Επιτροπή θα 
θεσπίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο για την 
πιστοποίηση των απορροφήσεων 
άνθρακα και θα περιγράψει αναλυτικά 
τους κανόνες για τον υπολογισμό των 
εκπομπών στην Ένωση και των 
λογιστικών κανόνων για τη μεταφορά του 
CO2 μεταξύ συνόρων και μεταξύ τομέων.

Or. en

Τροπολογία 242
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Τομεακοί χάρτες πορείας για την 
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κλιματική ουδετερότητα
1. Έως το 2023, η Επιτροπή θα 
δημιουργήσει, σύμφωνα με μια κοινή 
μεθοδολογία, χάρτες πορείας για 
διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, 
προκειμένου να βοηθήσει αυτούς τους 
τομείς ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050 το αργότερο, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1.
2. Κατά τη δημιουργία των χαρτών 
πορείας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή θα διατηρεί 
στενό διάλογο με τους σχετικούς τομείς, 
τις ενώσεις του κλάδου, τις εταιρείες, τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και τον 
ακαδημαϊκό χώρο, προκειμένου να ορίσει 
τον τρόπο και την ημερομηνία-στόχο που 
κάθε τομέας μπορεί να μειώσει τις 
εκπομπές του σχεδόν στο μηδέν, 
αναγνωρίζοντας τα εμπόδια και τις 
ευκαιρίες, καθώς και τις τεχνολογικές 
λύσεις που πρέπει να αναπτυχθούν και τις 
επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε 
αυτόν τον τομέα.
3. Οι τομεακοί χάρτες πορείας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα 
καλύπτουν τις μειώσεις εκπομπών και 
την ενίσχυση των απορροφήσεων σε 
μεμονωμένους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον όσων 
αναγνωρίζονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 και τυχόν άλλον τομέα σχετικό 
με τη συμβολή στην επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1.
4. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία 
των χαρτών πορείας, θα λάβει υπόψη 
τουλάχιστον τα εξής κριτήρια:
α) τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις·
β) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα·
γ) την ανταγωνιστικότητα του τομέα στην 
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παγκόσμια οικονομία·
δ) την ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής 
οικονομίας·
ε) τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες·
στ) τις δυνατότητες μείωσης των ΑτΘ 
κάθε οικονομικού τομέα, αποδεικνύοντας 
την αναμενόμενη συνδρομή τους στον 
συνολικό στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας·
ζ) το κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό κόστος της αδράνειας ή 
της ανεπαρκούς δράσης·
η) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας 
και την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·
θ) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·
ι) τις επενδυτικές ανάγκες και ευκαιρίες·
ια) την ανάγκη να διασφαλιστεί ισότιμη 
και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·
ιβ) τις διεθνείς εξελίξεις, τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται και την πρόοδο σε 
παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων της συμφωνίας 
του Παρισιού και του απώτερου στόχου 
της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή·
ιγ) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της EPCC και της 
IPCC.
5. Αυτοί οι χάρτες πορείας λαμβάνονται 
υπόψη κατά την κατάρτιση των 
τομεακών νομοθετικών προτάσεων που 
στοχεύουν στη συμβολή στην επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 243
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2β
Ευρωπαϊκή ομάδα για την κλιματική 

αλλαγή
1. Έως τις 30 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή 
θα συγκροτήσει την ευρωπαϊκή ομάδα 
για την κλιματική αλλαγή (EPCC), μια 
ανεξάρτητη επιστημονική συμβουλευτική 
ομάδα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, 
αποτελούμενη από επιστήμονες που 
επιλέγονται με βάση την εμπειρογνωσία 
τους στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. 
Οι επιλεγμένοι επιστήμονες θα 
επιβεβαιωθούν από τη σχετική επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από 
την ακρόαση κάθε υποψηφίου.
2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η δομή 
διακυβέρνησης και η σύνθεση της EPCC 
εγγυάται την πλήρη επιστημονική της 
ανεξαρτησία και αυτονομία, μεταξύ 
άλλων έναντι των θεσμικών οργάνων, 
των οργανισμών, των γραφείων και των 
υπηρεσιών της Ένωσης και των κρατών 
μελών, ενώ η σύνθεσή της σέβεται την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.
3. Η EPCC παρακολουθεί τις μειώσεις 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη και 
αξιολογεί τη συνοχή των μέτρων και της 
προόδου που σημειώνεται για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050 το αργότερο και για την τήρηση 
των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο 
της συμφωνίας του Παρισιού. Εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, απευθύνει συστάσεις 
σε όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
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Ένωσης και στα κράτη μέλη.
4. Η EPCC υποβάλλει, σε ετήσια βάση, 
έκθεση με τα πορίσματά της σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 στην Επιτροπή, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Η EPCC διασφαλίζει ότι 
ακολουθεί μια πλήρως διαφανή 
διαδικασία και ότι οι εκθέσεις της 
δημοσιοποιούνται.
5. Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά από 
κάθε παγκόσμιο απολογισμό δυνάμει του 
άρθρου 14 της συμφωνίας του Παρισιού, 
η EPCC δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τη 
συνέπεια των οριζόμενων στο άρθρο 2 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα έναντι 
του στόχου για τη συγκράτηση της 
αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.
6. Κατόπιν ειδικού αιτήματος, η EPCC 
μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες 
και να απευθύνει συστάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, στην Επιτροπή των 
Περιφερειών, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 
ή σε οποιοδήποτε εθνικό κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 244
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται
Πορεία για την επίτευξη κλιματικής 

ουδετερότητας
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
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μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
έως το 2050. Το αργότερο εντός έξι 
μηνών μετά από κάθε παγκόσμιο 
απολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 
της συμφωνίας του Παρισιού, η 
Επιτροπή επανεξετάζει την πορεία.
2. Η πορεία ξεκινά από τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.
3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα:
α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα·
β) την ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής 
οικονομίας·
γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία·
δ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας 
και την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·
ε) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·
στ) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και 
διαχρονική πρόοδος·
ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και ευκαιρίες·
η) την ανάγκη να διασφαλιστεί ισότιμη 
και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·
θ) τις διεθνείς εξελίξεις και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
της συμφωνίας του Παρισιού και του 
απώτερου στόχου της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή·
ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
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πρόσφατων εκθέσεων της IPCC.

Or. en

Τροπολογία 245
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 Πορεία για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας

3 Κατ’ εξουσιοδότηση νομοθεσία

Or. en

Τροπολογία 246
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
έως το 2050. Το αργότερο εντός έξι 
μηνών μετά από κάθε παγκόσμιο 
απολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 
της συμφωνίας του Παρισιού, η 
Επιτροπή επανεξετάζει την πορεία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
έως το 2050. Το αργότερο εντός έξι 
μηνών μετά από κάθε παγκόσμιο 
απολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 
της συμφωνίας του Παρισιού, η 
Επιτροπή επανεξετάζει την πορεία.

1. Ανεξάρτητα από τον τομέα της 
πολιτικής, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 
κάθε ακατάλληλο αίτημα από θεσμικό 
όργανο της ΕΕ για σφετερισμό 
αρμοδιοτήτων πέραν όσων ορίζονται στις 
Συνθήκες, πρέπει να απορρίπτεται 
απερίφραστα. Συγκεκριμένα, αυτό 
συμπεριλαμβάνει το αίτημα της 
Επιτροπής για να λάβει την αρμοδιότητα 
να επιβάλλει αποφάσεις θεμελιώδους 
φύσεως μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
νομοθεσίας, στις οποίες το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν μόνο δικαίωμα 
ένστασης αντίστοιχα. Ένα τέτοιο αίτημα 
από μια εκτελεστική αρχή που 
απαρτίζεται ευρέως από μη εκλεγμένους 
αξιωματούχους και, συνεπώς, στερείται 
επαρκούς δημοκρατικής νομιμοποίησης, 
δεν γίνεται αποδεκτό, για οποιοδήποτε 
θέμα. Αντιθέτως, οι αποφάσεις 
θεμελιώδους φύσεως, όπως ο ορισμός 
πιθανών στόχων μείωση των εκπομπών 
για το 2030 ή αργότερα, είναι 
αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών 
της ΕΕ και, επομένως, σε επίπεδο ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 248
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 
το αργότερο εντός έξι μηνών μετά από 
κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 



PE653.722v01-00 160/202 AM\1206925EL.docx

EL

συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
έως το 2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών 
μετά από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού εφεξής, η Επιτροπή θα 
εκπονήσει και θα υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, μια πορεία σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου για το κλίμα για το 2030 που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και 
του στόχου για καθαρές μηδενικές 
εκπομπές ΑτΘ που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 249
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως 
το 2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών 
μετά από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

1. Έως τις 31 Μαΐου 2023 η 
Επιτροπή αξιολογεί, με βάση τα κριτήρια 
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 
τη δομή και τον σχεδιασμό της πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και 
υποβάλλει σχετική νομοθετική πρόταση. 
Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά από 
κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της Συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία. Η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση για την προσαρμογή 
της πορείας, εάν το κρίνει σκόπιμο ως 
αποτέλεσμα της επανεξέτασης.

Or. en

Τροπολογία 250
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Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως 
το 2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών 
μετά από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

1. Έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η 
Επιτροπή αξιολογεί, με βάση τα κριτήρια 
της παραγράφου 3, τις επιλογές για τη 
δομή και τον σχεδιασμό μιας πορείας που 
προσδιορίζεται στη βάση διετών 
ορόσημων, σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό 
την επίτευξη του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, και υποβάλλει σχετική 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόλις 
προσδιοριστεί η πορεία, η Επιτροπή την 
επανεξετάζει το αργότερο εντός έξι μηνών 
μετά από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού και, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την προσαρμογή της 
πορείας.

Or. en

Τροπολογία 251
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 

1. Έως τον Δεκέμβριο του 2023 η 
Επιτροπή θα πρέπει να επεξεργαστεί μια 
ολοκληρωμένη μελέτη που θα βασίζεται 
στα στοιχεία που παρέχονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και 
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επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 
2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά 
από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

στον πρώτο παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού. Η Επιτροπή θα 
χρησιμοποιήσει αυτήν τη μελέτη για να 
υποβάλει μια πρόταση σε επίπεδο Ένωσης 
με σκοπό την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 2050. 
Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά από 
κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

Or. en

Τροπολογία 252
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως 
το 2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών 
μετά από κάθε παγκόσμιο απολογισμό 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 της 
συμφωνίας του Παρισιού, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την πορεία.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί, με βάση τα 
κριτήρια της παραγράφου 3, τη 
σκοπιμότητα του καθορισμού μιας 
ενδεικτικής πορείας σε επίπεδο Ένωσης με 
σκοπό την επίτευξη του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 και υποβάλλει κατάλληλη 
σχετική νομοθετική πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 253
Sira Rego
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 
2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά 
από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης και των κρατών μελών 
της με σκοπό την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 2050. 
Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά από 
κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

Or. es

Τροπολογία 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πορεία ξεκινά από τον στόχο 
της Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 255
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πορεία ξεκινά από τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

2. Η πορεία της Ένωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
ξεκινά από τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2020, περιλαμβάνει πέντε 
ετήσια ενδιάμεσα σημεία και την 
επίτευξη του στόχου της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030, που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3, καθώς και τον 
στόχο για μηδενικές καθαρές εκπομπές 
ΑτΘ που προβλέπεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 256
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πορεία ξεκινά από τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

2. Η πορεία ξεκινά από την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 257
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πορεία ξεκινά από τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

2. Η ενδεικτική πορεία ξεκινά από 
τον στόχο της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030, που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 3.



AM\1206925EL.docx 165/202 PE653.722v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 258
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η πρόταση και οι επανεξετάσεις 
της πορείας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
υιοθετούνται με την τροποποίηση των 
κανονισμών 2018/1999 και 2018/842 και 
κάθε άλλης ενωσιακής νομοθεσίας που 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα:

διαγράφεται

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα·
β) την ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής 
οικονομίας·
γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία·
δ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας 
και την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·
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ε) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·
στ) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και 
διαχρονική πρόοδος·
ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και ευκαιρίες·
η) την ανάγκη να διασφαλιστεί ισότιμη 
και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·
θ) τις διεθνείς εξελίξεις και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
της συμφωνίας του Παρισιού και του 
απώτερου στόχου της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή·
ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC.

Or. en

Τροπολογία 260
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα:

3. Κατά την αξιολόγηση των 
επιλογών ή την υποβολή νομοθετικής 
πρότασης για μια πορεία σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η Επιτροπή εξετάζει τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 261
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Jens Geier, Nicolás González Casares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα:

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ενός 
ευνοϊκού πλαισίου γι’ αυτήν την πορεία, η 
Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 262
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα:

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα στοιχεία, κατά 
σειρά σημασίας:

Or. es

Τροπολογία 263
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα:

3. Κατά τον καθορισμό των επιλογών 
για μια ενδεικτική πορεία σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η Επιτροπή εξετάζει τα 
ακόλουθα:

Or. en
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Τροπολογία 264
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα:

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 265
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα:

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
εξετάζονται τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 266
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα·

α) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·

Or. es
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Τροπολογία 267
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα·

α) η σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και η οικονομική 
αποδοτικότητα, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό κόστος που συνεπάγονται 
η αδράνεια και η καθυστερημένη 
ανάληψη δράσης για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 268
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η ανάγκη διασφάλισης συνοχής με 
τους στόχους των παράλληλων πολιτικών 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 269
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 

α) η μείωση των εκπομπών, η σχέση 
κόστους–αποτελεσματικότητας και η 



PE653.722v01-00 170/202 AM\1206925EL.docx

EL

αποδοτικότητα· οικονομική αποδοτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 270
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα·

α) οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 
τα κοινωνικά οφέλη·

Or. en

Τροπολογία 271
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό κόστος της αδράνειας ή 
της ανεπαρκούς δράσης·

Or. en

Τροπολογία 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η αλληλεπίδραση με άλλη 
νομοθεσία της ΕΕ, όπως το 
περιβαλλοντικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ο ενωσιακός προϋπολογισμός για 
τον άνθρακα (συνολικές εκπομπές CO2)·

Or. en

Τροπολογία 274
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η ανάγκη για ελαχιστοποίηση της 
χρήσης ορυκτών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 275
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 276
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) τα οφέλη της ενεργούς διαχείρισης 
των δασών και της δάσωσης·

Or. en

Τροπολογία 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) η έξυπνη ενοποίηση τομέων·

Or. en

Τροπολογία 278
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταγωνιστικότητα της διαγράφεται
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ενωσιακής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 279
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 280
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

β) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 281
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η στήριξη των βιομηχανιών για 
την παραγωγή καθαρών και 
ανταγωνιστικών προϊόντων, με 
ταυτόχρονη αποφυγή της διαρροής 
άνθρακα·
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Or. en

Τροπολογία 282
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) το αποτύπωμα άνθρακα τελικών 
προϊόντων και η κατανάλωση στην 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 283
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι κοινωνικές επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 284
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και 
διαχρονική πρόοδος·
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Or. es

Τροπολογία 285
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, 
τηρώντας παράλληλα την τεχνολογική 
ουδετερότητα και κυριαρχία του εθνικού 
ενεργειακού μείγματος·

Or. en

Τροπολογία 286
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, 
τηρώντας παράλληλα την έννοια της 
τεχνολογικής ουδετερότητας και την 
ανάγκη για έρευνα ή επενδύσεις σε ώριμη, 
νέα, υποσχόμενη τεχνολογία 
αποφεύγοντας τυχόν φαινόμενα 
εγκλωβισμού·

Or. en

Τροπολογία 287
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) οι βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνολογίες, η τρέχουσα διείσδυσή τους 
στην αγορά και οι συνθήκες για την 
περαιτέρω ανάπτυξή τους·

Or. en

Τροπολογία 288
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) οι βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνολογίες και η προοπτική για 
πρωτοποριακές καινοτομίες·

Or. en

Τροπολογία 289
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) η βέλτιστη διαθέσιμη και βιώσιμη 
τεχνολογία και η ανάγκη σταδιακής 
κατάργησης των ορυκτών καυσίμων·

Or. en
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Τροπολογία 290
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία 
με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 291
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η προβλεψιμότητα για τους 
ευρωπαϊκούς οικονομικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 292
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η οικονομική προσιτότητα των 
πρώτων υλών·

Or. en
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Τροπολογία 293
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

δ) η αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση, η εξοικονόμηση 
ενέργειας, η οικονομική προσιτότητα της 
ενέργειας και η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 294
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας 
και την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

δ) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC·

Or. es

Τροπολογία 295
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

δ) η ενεργειακή απόδοση, η 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας, η 
μείωση της ενεργειακής φτώχειας και 
ευπάθειας, καθώς και η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

δ) η ενεργειακή απόδοση, η 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και 
η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
καθώς και η μείωση της ενεργειακής 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 297
Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

δ) η ενεργειακή απόδοση, η 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας, το 
δικαίωμα των πολιτών στην ενέργεια και 
η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 298
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
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Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

δ) η ενεργειακή απόδοση, η 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και 
η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 299
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

δ) η ενεργειακή απόδοση, η 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και 
η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 300
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η ανάγκη σταδιακής κατάργησης 
της χρήσης όλων των ορυκτών καυσίμων 
βάσει χρονοδιαγράμματος που συνάδει με 
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τον στόχο για τη συγκράτηση της 
αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η ανάγκη μείωσης της εξάρτησης 
από τα ορυκτά καύσιμα και αύξησης της 
χρήσης πηγών ενέργειας χωρίς ορυκτά 
καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 302
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το φυσικό αέριο που θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ως σημαντική τεχνολογική 
γέφυρα που πρέπει να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια 
οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 303
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) η δίκαιη κατανομή βαρών και οι 
δυνατότητες μείωσης των ΑτΘ κάθε 
οικονομικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 304
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το επίπεδο ικανότητας εφαρμογής 
των τεχνολογιών που βασίζονται στην 
πράσινη ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 305
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ο δημόσιος έλεγχος και η 
ιδιοκτησία του ενεργειακού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 306
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
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Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) η αποτελεσματική προστασία από 
τη διαρροή άνθρακα για την ευρωπαϊκή 
οικονομία και ο ρόλος των εργαλείων 
εμπορικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) οι πιθανότητες βιώσιμης 
διαχείρισης των δασών και της δάσωσης·

Or. en

Τροπολογία 308
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) η συμβολή και η προοπτική 
χρήσης της πυρηνικής ενέργειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στα κράτη 
μέλη, όπου ισχύει·

Or. en
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Τροπολογία 309
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) η διαθεσιμότητα και το κόστος 
κλιματικά ουδέτερων πρώτων υλών και 
ενέργειας, καθώς και η απαραίτητη 
υποδομή·

Or. en

Τροπολογία 310
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ δ) η αποδοτικότητα πόρων, η 
οικονομική προσβασιμότητα σε πρώτες 
ύλες και η ασφάλεια εφοδιασμού 
κρίσιμων πρώτων υλών·

Or. en

Τροπολογία 311
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
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López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ε) η ανάγκη για ελαχιστοποίηση της 
χρήσης ορυκτών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 312
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ στ) η ανάγκη προώθησης της χρήσης 
ανανεώσιμων προϊόντων και της 
κυκλικότητας σε όλους τους τομείς, 
καθώς και η ενίσχυση των 
αποτελεσμάτων υποκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 313
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ ζ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ζ) μια εκτίμηση της ενεργειακής 
φτώχειας για κάθε κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης 
της αξιοπιστίας του ενεργειακού 
εφοδιασμού των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 314
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

ε) τις διεθνείς εξελίξεις και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
της συμφωνίας του Παρισιού και του 
απώτερου στόχου της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή·

Or. es

Τροπολογία 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

ε) οι διαφορετικές οικονομικές ή 
κοινωνικές συνθήκες στα κράτη μέλη, τα 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης για κάθε 
κράτος μέλος, οι διαφορετικές βασικές 
ρυπογόνες βιομηχανίες σε κάθε κράτος 
μέλος, οι διαφορές λόγω μεγέθους, 
απομακρυσμένης τοποθεσίας ή η 
περίπτωση των μικρών νησιών· και η 
αλληλεγγύη και η συνοχή εντός και μεταξύ 
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των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 316
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

ε) η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών, 
καθώς επίσης τα διαφορετικά σημεία 
εκκίνησης των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 317
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

ε) η αλληλεγγύη και η συνεργασία 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 318
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) μια στρατηγική για τα μέτρα 
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προσαρμογής σε διάφορους τομείς, 
μειώνοντας την ευπάθεια των χωρών 
απέναντι στις αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και αποκομίζοντας 
οφέλη από τυχόν θετικές επιπτώσεις που 
μπορεί να προκύψουν·

Or. en

Τροπολογία 319
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) η κυριαρχία των κρατών μελών 
στα σενάρια επίτευξης των στόχων για το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 320
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) οι διαφορετικές εθνικές 
περιστάσεις των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 321
Sira Rego
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και 
διαχρονική πρόοδος·

στ) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας 
και την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

Or. es

Τροπολογία 322
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και 
διαχρονική πρόοδος·

στ) η ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική ακεραιότητα και 
διαχρονική πρόοδος σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 3 της συμφωνίας του 
Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και 
διαχρονική πρόοδος·

στ) η ανάγκη να διασφαλιστεί γρήγορη 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και 
πρόοδος, συγκεκριμένα το χρονικό 
διάστημα μεταξύ 2020 και 2030·

Or. en
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Τροπολογία 324
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) η ικανότητα για ανανέωση και 
οικολογική ισορροπία·

Or. en

Τροπολογία 325
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) η υποστήριξη των κρατών μελών 
στις δημόσιες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 326
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία·

Or. es

Τροπολογία 327
Martin Hojsík
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) οι επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες, με σεβασμό στην ανάγκη 
αποφυγής επενδύσεων οι οποίες θα 
μπορούσαν να παρεμποδίσουν την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας με 
χαμηλές εκπομπές, καθώς επίσης στην 
ανάγκη αποτροπής εγκλωβισμού 
περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι 
συμβατά με τους μακροπρόθεσμους 
στόχους για το κλίμα, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διάρκεια ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 328
Michael Bloss
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) οι επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη 
την ανάγκη αποφυγής μη αξιοποιήσιμων 
στοιχείων ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) οι βιώσιμες επενδυτικές ανάγκες 
και ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 330
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) οι επενδυτικοί κύκλοι, οι ανάγκες 
και οι ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 331
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) η ανάγκη για προβλεψιμότητα και 
κανονιστική σταθερότητα για τις 
μελλοντικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 332
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) η ανάγκη για προβλεψιμότητα και 
κανονιστική σταθερότητα για τις 
μελλοντικές επενδύσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος κλιματικής ουδετερότητας μπορεί να υποστηριχτεί πιο αποτελεσματικά από ένα 
σταθερό πλαίσιο πολιτικής που θα διασφαλίζει ένα προβλέψιμο και θετικό επενδυτικό 
περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέπει την ομαλή και οικονομικά αποδοτική μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δέσμευση της βιομηχανίας στον 
στόχο του 2050.

Τροπολογία 333
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·

η) τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και την οικονομική 
αποδοτικότητα·

Or. es

Τροπολογία 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·

η) η ανάγκη να διασφαλιστεί ισότιμη 
και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση για όλους 
σε όλα τα κράτη μέλη ανεξάρτητα από το 
σημείο εκκίνησής τους, τις διαφορές στις 
βασικές ρυπογόνες βιομηχανίες, το 
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μέγεθος, την απομακρυσμένη τοποθεσία 
ή την περίπτωση των μικρών νησιών· σε 
αυτό περιλαμβάνονται αξιολογήσεις που 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες στο 
πλαίσιο της απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
ανάπτυξης της οικονομίας και της 
διασφάλισης μιας δίκαιης και ισότιμης 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 335
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·

η) η ανάγκη να διασφαλιστεί ισότιμη 
και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, 
συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 
κοινωνικού αντίκτυπου των μελλοντικών 
μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 336
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Dan Nica, 
Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·

η) η ανάγκη να διασφαλιστεί ισότιμη 
και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση για όλα τα 
μέλη της κοινωνίας, ώστε να μην αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 337
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση·

η) η ανάγκη να διασφαλιστεί ισότιμη, 
χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση σε όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 338
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τις διεθνείς εξελίξεις και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
της συμφωνίας του Παρισιού και του 
απώτερου στόχου της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή·

θ) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

Or. es

Τροπολογία 339
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
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Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τις διεθνείς εξελίξεις και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της 
συμφωνίας του Παρισιού και του 
απώτερου στόχου της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή·

θ) οι διεθνείς εξελίξεις, οι 
προσπάθειες που καταβάλλονται και η 
πρόοδος σε παγκόσμιο επίπεδο για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της 
συμφωνίας του Παρισιού και του 
απώτερου στόχου της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή, του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 340
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τις διεθνείς εξελίξεις και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της 
συμφωνίας του Παρισιού και του 
απώτερου στόχου της σύμβασης-πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή·

θ) οι διεθνείς εξελίξεις και οι 
συνολικές προσπάθειες που 
καταβάλλονται από τρίτες χώρες για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της 
συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και 
του απώτερου στόχου της σύμβασης-
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 341
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Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) η πρόληψη της διαρροής 
άνθρακα, ιδίως σε ενεργοβόρες 
βιομηχανίες που ανταγωνίζονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 342
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) οι τομεακοί χάρτες πορείας για 
την κλιματική ουδετερότητα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2α·

Or. en

Τροπολογία 343
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE653.722v01-00 198/202 AM\1206925EL.docx

EL

ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC.

ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC και της 
IPBES.

Or. en

Τροπολογία 344
Nicolás González Casares
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC.

ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της EPCC και της 
IPCC·

Or. en

Τροπολογία 345
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC.

ι) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

Or. es



AM\1206925EL.docx 199/202 PE653.722v01-00

EL

Τροπολογία 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) η σύνθεση και η εφαρμογή όλης 
της ενωσιακής νομοθεσίας και της 
εθνικής νομοθεσίας για το κλίμα 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών 
ενδιαφερομένων της κοινωνίας των 
πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
επιτυγχάνεται ουδέτερο ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα με δίκαιο, χωρίς 
αποκλεισμούς και κοινωνικά βιώσιμο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 347
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) το ανώτατο όριο της Ένωσης για 
τον εθνικό δανεισμό του 3 % του ΑΕΠ, 
όπως ορίζεται στο Σύμφωνο 
σταθερότητας και ανάπτυξης, καθώς και 
το μηδενικό διαρθρωτικό έλλειμμα που 
ενσωματώνεται στο δημοσιονομικό 
σύμφωνο· οι περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές δημόσιες επενδύσεις 
εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα του 3 
%·

Or. en

Τροπολογία 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) η ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να 
αντιμετωπιστεί η κρίση βιοποικιλότητας 
και να προστατευτούν και να 
αποκατασταθούν οι φυσικές καταβόθρες 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 349
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) ο αντίκτυπος της πανδημίας 
Covid-19 στην ευρωπαϊκή οικονομική 
κατάσταση (ή οι παγκόσμιες οικονομικές 
διαταραχές, όπως η Covid-19)·

Or. en

Τροπολογία 350
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) η διαχρονική διασφάλιση 
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σταθερών, μακροχρόνιων και κλιματικά 
αποτελεσματικών φυσικών καταβοθρών·

Or. en

Τροπολογία 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) η ανάγκη για σταδιακή κατάργηση 
των ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 352
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) η αλληλοσυσχέτιση και οι 
συμβιβασμοί μεταξύ των μέτρων της 
Ένωσης για την προσαρμογή και τον 
μετριασμό·

Or. en

Τροπολογία 353
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) ο αντίκτυπος του Brexit στη 
γενική ικανότητα της Ένωσης να μειώσει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Or. en


