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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εξαιρετικά άνιση οικονομική ανάπτυξη 

και το βάρος του χρέους, η υψηλή 

ανεργία, η εξασθένιση των κοινωνικών 

και εργασιακών δικαιωμάτων, και η 

αύξηση των κοινωνικοοικονομικών 

ανισοτήτων απαιτούν ρήξη με τις 

πολιτικές που ακολουθεί σήμερα η ΕΕ 

και στροφή – τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο – προς πολιτικές με 

τις οποίες ενισχύονται οι προσπάθειες 

των κρατών μελών για τη δημιουργία 

ευημερίας για όλους, για δίκαιη κατανομή 

του πλούτου, βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση, ασφάλεια 

της απασχόλησης και κοινωνική 

προστασία, παροχή ποιοτικών, καθολικού 

χαρακτήρα και δωρεάν δημόσιων 

υπηρεσιών, περιβαλλοντική ευημερία στο 

πλαίσιο ενός υγιούς φυσικού 

περιβάλλοντος, επενδύσεις στην 

εκπαίδευση και τις υποδομές, αξιοπρεπή 

ζωή για του ηλικιωμένους και στέγαση, 

ενέργεια και επικοινωνίες που να είναι 

οικονομικά προσιτές· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι σφαιρικές πολιτικές για την 

καταπολέμηση της φτώχειας, του 

κοινωνικού αποκλεισμού και των 

εισοδηματικών ανισοτήτων, 
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συγκεκριμένα μέσω πολιτικών 

αναδιανομής και δημοσίων επενδύσεων 

που δημιουργούν θέσεις εργασίας, είναι 

αναγκαίες τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο 

και σε επίπεδο κρατών μελών· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

δημοκρατικό έλλειμμα έχει διευρυνθεί 

συνεπεία των πολιτικών επιλογών της 

ΕΕ, και πολλοί πολίτες αισθάνονται ότι 

δεν εκπροσωπούνται από τα θεσμικά 

όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο 

συνιστά μεγάλο πρόβλημα, που μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μόνο με την αύξηση της 

διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα 

και με την υπεράσπιση των αξιών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δημοκρατίας, περιλαμβανομένης της 

ισχυρότερης συμμετοχής των πολιτών, 

της ειρήνης, της ανοχής, της προόδου, 

της αλληλεγγύης και της συνεργασίας 

μεταξύ των λαών· 

 Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. ζητεί την υλοποίηση 

συγκεκριμένων προτάσεων προκειμένου 

να εξασφαλιστεί και να προωθηθεί το 

δικαίωμα σε συλλογικές 

διαπραγματεύσεις ως βασικό μέσο για τη 

διασφάλιση και την ενίσχυση των 

δικαιωμάτων, καθώς και τη δέσμευση 

της Επιτροπής ότι θα ενισχύσει την αρχή 

της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον 

ίδιο τόπο για όλους τους εργαζομένους, 

και, στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 

αναγνωριστούν όλες οι συλλογικές 

συμφωνίες, μεταξύ άλλων και όσον 

αφορά τους αποσπασμένους 

εργαζομένους· αποδοκιμάζει έντονα κάθε 

προσπάθεια υπονόμευσης των 

συλλογικών δράσεων, περιλαμβανομένων 

των δικαιωμάτων συνδικαλιστικής 

δραστηριότητας, συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και απεργίας· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1β.  παροτρύνει την Επιτροπή να θέσει 

την καταπολέμηση της ανισότητας, της 

φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού στο επίκεντρο των 

πολιτικών της· επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του προς την Επιτροπή να 

δεσμευτεί προς την κατεύθυνση ενός 

οικονομικού μοντέλου που θα εστιάζει 

στη δημιουργία θέσεων εργασίας με 

δικαιώματα, και όχι στη συσσώρευση 

πλούτου για τους μετόχους, καθώς και να 

δεσμευτεί ότι θα ενισχύσει τις δημόσιες 

υπηρεσίες και όχι την ιδιωτικοποίηση, η 

οποία ευνοεί τη μεταφορά πλούτου από 

τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και 

αποδυναμώνει τα δικαιώματα των 

εργαζομένων· τονίζει ότι απαιτούνται 

περαιτέρω ενέργειες, μεταξύ των οποίων 

δύο πρωτοβουλίες, πρώτον: ένα 

κοινωνικό επενδυτικό πρόγραμμα για τη 

στήριξη των κοινωνικών πολιτικών σε 

επίπεδο κρατών μελών, το οποίο θα 

προωθεί και θα στηρίζει την ελεύθερη και 

ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες 

υπηρεσίες στα κράτη μέλη, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 

στη δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση, στην 

υγειονομική περίθαλψη, σε αξιοπρεπή 

στέγαση και φροντίδα για τα παιδιά και 
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τους ηλικιωμένους, και δεύτερον: 

πρόταση για μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική για την καταπολέμηση της 

φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας ενός συστήματος ελάχιστου 

εισοδήματος σε επίπεδο κρατών μελών, 

το οποίο θα εγγυάται ένα ποσοστό του 

μέσου εισοδήματος στα αντίστοιχα κράτη 

μέλη, με ελάχιστο σημείο αναφοράς το 

60 %, ως σημαντικό βήμα προς την 

εξάλειψη της φτώχειας· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1γ. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 

πρωτοβουλιών που προωθούν τα 

δικαιώματα των γυναικών και την 

ισότητα των φύλων· λαμβάνει υπό 

σημείωση τη δέσμη μέτρων για την 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής, η οποία περιλαμβάνει 

προτάσεις για νέες ή υψηλότερες 

ελάχιστες προδιαγραφές για τη γονική 

άδεια, την άδεια πατρότητας και την 

άδεια για παροχή φροντίδας· τονίζει, 

ωστόσο, ότι οι πρωτοβουλίες 

ανταποκρίνονται στη θέση του 

Κοινοβουλίου σχετικά με την οδηγία για 

την άδεια μητρότητας, με την αύξηση της 

ελάχιστης εγγυημένης περιόδου άδειας 

μητρότητας με πλήρεις αποδοχές από 14 

σε 20 εβδομάδες και με τη θέσπιση 

υποχρεωτικού δικαιώματος άδειας 

πατρότητας με αποδοχές· επικροτεί την 

πρόταση σύμφωνα με την οποία η γονική 

άδεια αποτελεί ατομικό δικαίωμα των 

γονέων· πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν 

συγκεκριμένα μέτρα σε όλα τα κράτη 

μέλη για να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

για τις γυναίκες και τους άνδρες, και ότι 

θα πρέπει να γίνουν βήματα για την 

αύξηση της διάρκειας της γονικής 
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άδειας, κατά την οποία οι αποδοχές είναι 

πλήρεις, έτσι ώστε να περάσουμε εν τέλει 

σε ένα πιο δίκαιο σύστημα γονικής 

άδειας· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 6 

Τροπολογία  6 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1δ.  τονίζει την ανάγκη να 

αντικατασταθούν αυτές οι πολιτικές με 

ένα σύμφωνο για την απασχόληση και την 

ανάπτυξη, που θα περιλαμβάνει μια νέα 

δέσμη οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών πολιτικών υπέρ των 

λαών και των εργαζομένων, συγκεκριμένα 

με την προώθηση της περιβαλλοντικά 

βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς 

αποκλεισμούς, της ποιοτικής και 

ασφαλούς απασχόλησης και της 

κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι, βάσει του 

νέου αυτού πλαισίου συνεργασίας, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να ανακτήσουν την 

ικανότητα να αποφασίζουν για τις 

οικονομικές πολιτικές που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 

τους, ενώ σε επίπεδο ΕΕ, η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων πρέπει να εξασφαλίζει 

δημοκρατική λογοδοσία και διαφάνεια 

που να περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και 

τον πλήρη σεβασμό των αποφάσεων που 

λαμβάνονται σε επίπεδο κράτους μέλους, 

στις οποίες θα πρέπει να αποτυπώνεται 

ευρύς διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη· παροτρύνει την Επιτροπή να 

δρομολογήσει μια συζήτηση μεταξύ των 
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κρατών μελών και των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο τούτο μπορεί να επιτευχθεί· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 7 

Τροπολογία  7 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Στέλιος 

Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ε. καλεί την Επιτροπή να 

αξιολογήσει και να συζητήσει τη 

διαδικασία τραπεζικής ένωσης, η οποία 

είναι αντιδημοκρατική και ασύμμετρη 

και έχει προστατεύσει μέχρι σήμερα τα 

συμφέροντα των τραπεζών και όχι των 

καταθετών· θεωρεί ότι η τραπεζική 

ένωση έχει αποδυναμώσει περαιτέρω την 

ικανότητα των κρατών μελών να 

ελέγχουν το τραπεζικό τους σύστημα και 

επιπλέον έχει εξυπηρετήσει την 

προώθηση και, σε τελική ανάλυση, την 

πραγματοποίηση αρκετών συγχωνεύσεων 

και εξαγορών στον τραπεζικό τομέα των 

διαφόρων κρατών μελών· θεωρεί, ως εκ 

τούτου, ότι η τραπεζική ένωση λειτουργεί 

ως πολιτικό εργαλείο για να επιβληθεί μια 

διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων· 

στην πραγματικότητα, η δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού τραπεζικού ολιγοπωλίου 

αποτελεί τόσο μείζονα στόχο όσο και 

συνέπεια της τραπεζικής ένωσης, και δεν 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα του 

«υπερβολικού μεγέθους» που δεν 

επιτρέπει την πτώχευση, αλλά μάλλον το 

μεγεθύνει, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα 

των πληθυσμών και απέχει πολύ από την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

ζητήματος της ασφάλειας των 
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καταθετών· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι ο 

μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος του «υπερβολικού 

μεγέθους» και της ασφάλειας των 

καταθετών, καθώς και της διασφάλισης 

ενός τραπεζικού συστήματος το οποίο θα 

υφίσταται για να υπηρετεί τα συμφέροντα 

των ανθρώπων και τις αναπτυξιακές 

ανάγκες των χωρών, είναι η κατάργηση 

της τραπεζικής ένωσης και η προώθηση 

του δημόσιου ελέγχου και η αποκέντρωση 

του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού 

τομέα· επιμένει ότι είναι επείγουσα 

ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες και 

να προστατευθούν οι καταθέτες με 

χαμηλά και μεσαία εισοδήματα στην 

Ευρώπη, ώστε να αποτραπούν 

μελλοντικές κρίσεις· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  
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Τροπολογία  8 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, 

Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 στ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1στ. επιμένει ότι η Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν 

πραγματική πολιτική βούληση για τη 

φορολόγηση των πραγματικών κατόχων 

του πλούτου· εκφράζει τη λύπη του για 

την ανεπαρκή αντίδραση σε φορολογικά 

σκάνδαλα στην ΕΕ· υπερασπίζεται την 

υποχρέωση δημοσιοποίησης των 

φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax 

ruling», την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα 

και τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων, 

ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και 

έλεγχος· ζητεί το τέλος των υπεράκτιων 

κέντρων (off-shore) και άλλων 

φορολογικών παραδείσων εντός και εκτός 

της ΕΕ, την αποτελεσματική ρύθμιση 

των παραγόντων διευκόλυνσης και 

προώθησης των υπεράκτιων 

μηχανισμών, την προάσπιση της 

συνεργασίας για την κατάργηση του 

τραπεζικού απορρήτου για φορολογικούς 

σκοπούς, την προώθηση των δράσεων 

συνεργασίας για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και της φορολογικής απάτης, την τιμωρία 

των κερδοσκοπικών συναλλαγών μέσω 
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μέτρων φορολογικής πολιτικής και τη 

διασφάλιση ότι τα κέρδη θα 

φορολογούνται στον τόπο όπου ασκείται 

η οικονομική δραστηριότητα, εκεί που 

πράγματι εργάζονται οι εργαζόμενοι και 

δημιουργείται η αξία· ζητεί να 

πραγματοποιηθεί διεθνής διάσκεψης 

κορυφής στο πλαίσιο των Ηνωμένων 

Εθνών με στόχο την εκπόνηση χάρτη 

πορείας και ενός κοινού σχεδίου δράσης 

για την κατάργηση των φορολογικών 

παραδείσων και του φορολογικού 

ντάμπινγκ· 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ζ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ζ. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, εκτός 

από ένα δημοκρατικό και δίκαιο πλαίσιο 

συνεργασίας και έναν πραγματικό 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η ΕΕ 

απαιτεί μια σφαιρική και δίκαιη 

οικονομική ανάπτυξη και μια επενδυτική 

στρατηγική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 

τα συμφέροντα των λαών και τις ανάγκες 

των κρατών μελών, καθώς και τις 

ιδιαιτερότητές τους· ζητεί από την 

Επιτροπή να δρομολογήσει ένα 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το 

οποίο να αποσκοπεί πράγματι στην 

επίτευξη της πλήρους απασχόλησης και 

μιας βιώσιμης, ενεργειακά αποδοτικής 

οικονομίας με χαμηλές εκπομπές 

άνθρακα, που να αφορά ειδικά τις χώρες 

και τις περιοχές με υψηλά επίπεδα 

ανεργίας και φτώχειας, καθώς και τους 

παραγωγικούς κλάδους που έχουν ζωτική 

σημασία για τις στρατηγικές ανάπτυξης 

κάθε χώρας· ζητεί να προωθηθούν τα 

δημόσια έργα και να υποστηριχθούν οι 

τοπικές κυβερνήσεις, οι πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι 

συνεταιρισμοί και οι μη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις, ώστε να αυξηθεί η 

παραγωγικότητά τους, να περιοριστεί η 
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κατάληψη της δεσπόζουσας θέσης στην 

αγορά από μεγάλες επιχειρήσεις και να 

εξασφαλισθεί η υγιής οικονομική 

ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή της 

ΕΕ, καθώς και να ενισχυθούν τα 

κοινοτικά ταμεία και να 

προσανατολιστούν προς την κατεύθυνση 

αυτή· 

Or. en 
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Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza 

 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 η (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1η. εκφράζει τη λύπη του για την 

έλλειψη φιλοδοξίας που έχει δείξει μέχρι 

σήμερα η Επιτροπή όσον αφορά 

δεσμευτικούς στόχους· αποδοκιμάζει το 

γεγονός ότι οι πολιτικές για την κλιματική 

αλλαγή επιμένουν σε μια προσέγγιση 

βασισμένη στην αγορά, η οποία έχει 

σαφώς αποδειχθεί αναποτελεσματική και 

εσφαλμένη (αγορά διοξειδίου του 

άνθρακα, μέσα ευελιξίας, κ.λπ.)· ζητεί να 

πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική στροφή 

από την προσέγγιση που βασίζεται στην 

αγορά προς μια κανονιστική προσέγγιση, 

σύμφωνα με την αρχή της «κοινής αλλά 

διαφοροποιημένης ευθύνης»· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προχωρήσουν πέρα από το πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού· πιστεύει 

ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει 

τη δράση της και να θέσει σε 

προτεραιότητα το κλίμα και το 

περιβάλλον· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

ενσωματώσουν την πολιτική για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

και τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα σε 

όλες τις συναφείς πολιτικές· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
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διασφαλίσουν την υλοποίηση των 

δεσμεύσεων του Παρισιού και των 

πρόσθετων στόχων, παρ’ όλες τις 

ελλείψεις και τις αντιφάσεις τους· 

1Or. en 

 

 


