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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζει μια νέα 
αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη και 
ευημερούσα κοινωνία με οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων, στην οποία έως το 2050 το αργότερο θα έχουν μηδενιστεί οι καθαρές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και στην οποία η οικονομική ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί 
από τη χρήση των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 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. 

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα αποσκοπεί στη 
θέσπιση του πλαισίου για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ. Η συντάκτρια 
γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για την παρούσα πρόταση της Επιτροπής και 
έχει προτείνει ορισμένες τροπολογίες με σκοπό τη βελτίωση του κανονισμού για τον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.

Πιο συγκεκριμένα, η συντάκτρια γνωμοδότησης:

 Έλαβε σοβαρά υπόψη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά το κλίμα και το 
περιβάλλον και, ως εκ τούτου, πρότεινε να επιτύχει η Ένωση την κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2040, δηλαδή μία δεκαετία νωρίτερα από την ημερομηνία-στόχο 
που ορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής. 

 Επισήμανε ότι η μετάβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές 
ανισότητες και ανισορροπίες, προκειμένου να είναι ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη, 
καθώς και χωρίς αποκλεισμούς σε εδαφικό επίπεδο. Η μετάβαση πρέπει να 
περιλαμβάνει πολίτες, περιφέρειες, αστικές και αγροτικές περιοχές ή κοινότητες για 
την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης και των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, μέσω μιας νέας 
πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2040.

 Τόνισε ότι ο νέος νόμος για το κλίμα θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφώς την 
ημερομηνία σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων και των άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεών τους, προκειμένου να επιτευχθεί μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2040. Τόνισε την ανάγκη σταδιακής κατάργησης της χρήσης όλων 
των ορυκτών καυσίμων με στόχο τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας σε 
1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, στο πλαίσιο της επίτευξης του 
μακροπρόθεσμου στόχου για τη θερμοκρασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της 
συμφωνίας του Παρισιού.

 Επισήμανε τη σημασία της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την κλιματική ουδετερότητα, οι 
οποίοι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, συγκαταλέγονται στους κύριους στόχους της 
Ένωσης, και έθεσε νέο στόχο για το 2030, που αφορά τη μείωση των εκπομπών κατά 
65% σε σύγκριση με το 1990. Ο στόχος αυτός είναι πιο φιλόδοξος σε σύγκριση με 
εκείνον που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής.
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  Τόνισε τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο, που θα κατευθύνει όλες τις πολιτικές της ΕΕ προς την επίτευξη του στόχου 
μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2040. 

 Τόνισε ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να θέσουν συγκεκριμένους στόχους 
μείωσης με σαφείς υποχρεώσεις για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της 
οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας και της ασφάλειας του εφοδιασμού.

 Επισήμανε ότι η προσαρμογή αποτελεί βασική συνιστώσα της μακροπρόθεσμης 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο και, ως εκ τούτου, 
επισήμανε την ανάγκη για στήριξη ολοκληρωμένων εθνικών στρατηγικών 
προσαρμογής και για ευθυγράμμιση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης για τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία με τον γενικό στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2040.

 Τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και των διαφόρων προγραμμάτων της 
Ένωσης, όπως το «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να υποστηριχθούν οι νέες 
τεχνολογίες και οι καινοτόμες λύσεις που θα αντικαταστήσουν τη χρήση ορυκτών 
καυσίμων. 

 Ζήτησε να επιδιωχθούν βιώσιμες επενδύσεις και να απαιτείται τα ΕΔΕΤ να 
χρησιμοποιούνται για τη βιώσιμη κινητικότητα, το οικολογικό επιχειρείν και τις 
πράσινες υποδομές.

 Επισήμανε τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης και του ρόλου των πολιτών 
και των κοινοτήτων στην προώθηση του μετασχηματισμού σε κεντρικό επίπεδο, 
καθώς και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί 
με όλα τα μέρη της κοινωνίας, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να 
αναλάβουν δράση με στόχο μια κοινωνία κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή.

Μετά την κατάθεση τροπολογιών και τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις συντάκτες 
γνωμοδότησης, η συντάκτρια γνωμοδότησης πρότεινε δέσμη συμβιβαστικών τροπολογιών που 
υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Σε αυτήν τη δέσμη 
συμβιβαστικών τροπολογιών, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
συμφωνήθηκε: 

 να καθοριστεί ο στόχος μείωσης των καθαρών εκπομπών στο μηδέν έως το 2050 το 
αργότερο τόσο σε επίπεδο Ένωσης και όσο και σε εθνικό επίπεδο

 να διασφαλιστεί η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας από τα επιμέρους κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, από την ΕΕ στο σύνολό 
της

 να καθοριστεί στόχος μείωσης των εκπομπών έως το 2030 κατά 50% έως 55% σε 
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σύγκριση με το 1990

 να έχει υποβληθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 η αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά 
με τον κοινωνικοοικονομικό και τομεακό αντίκτυπο όσον αφορά τον στόχο για το 2030

 να έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2021 η αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθούν η ενωσιακή νομοθεσία για την 
εφαρμογή του στόχου της Ένωσης για το 2030, καθώς και η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά 
με τα ταμεία και τα μέσα χρηματοδότησης

 να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την 
πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας

 να δημιουργηθεί ένα κοινό σύστημα πληροφόρησης της Ένωσης, που θα διευκολύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών

 να υπογραμμιστεί η ανάγκη συμμόρφωσης με την αρχή της εταιρικής σχέσης

 να τονιστεί η σημασία της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

 να τονιστεί η ανάγκη σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων και των άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεων τους

 να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι πτυχές της απασχόλησης και των κοινωνικών 
θεμάτων, οι δημογραφικές προκλήσεις, η ανάγκη ευθυγράμμισης των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης για τα ΕΔΕΤ με τον στόχο για την κλιματική ουδετερότητα, η 
οικονομική κάμψη που προκαλείται από την πανδημία COVID-19, καθώς και η ανάγκη 
καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.

Η εν λόγω τελική γνωμοδότηση είναι το αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων και 
συμβιβασμών. Παρόλο που η συντάκτρια γνωμοδότησης θα προτιμούσε μια τολμηρότερη 
προσέγγιση και θα ήθελε να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι, επιθυμεί να ευχαριστήσει τους 
σκιώδεις συντάκτες γνωμοδότησης από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Η συντάκτρια 
γνωμοδότησης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων να εξετάσει σοβαρά τις τροπολογίες της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
να λάβει υπόψη την ισχυρή προσήλωση της επιτροπής στον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις 
ακόλουθες τροπολογίες: 
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Τροπολογία 1

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»1, 
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»1, 
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 και της βιοποικιλότητας 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· ούτε πολίτες, ούτε 
περιφέρειες, ούτε αστικές και αγροτικές 
περιοχές ή κοινότητες.

__________________ __________________
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
COM(2019)640 final της 11ης Δεκεμβρίου 
2019.

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

Τροπολογία 2

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 

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου, που έχει γίνει 
ομόφωνα αποδεκτός από τα κράτη μέλη, 
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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).

είναι κρίσιμης σημασίας για την προώθηση 
του οικονομικού και κοινωνικού 
μετασχηματισμού, της απασχόλησης, της 
βιώσιμης 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).

Τροπολογία 3

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, των 
κρατών μελών και των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών για το κλίμα αποσκοπούν 
στην προστασία των ανθρώπων και του 
πλανήτη, της ευζωίας, της ευημερίας, της 
υγείας, της γεωργίας και των 
επισιτιστικών συστημάτων, της 
ακεραιότητας των οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας έναντι της απειλής της 
κλιματικής αλλαγής, με την επίτευξη 
ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης για 
ανάπτυξη και των στόχων για τη 
βιωσιμότητα και το κλίμα, 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 των εδαφών και της κοινωνίας 
στην κλιματική αλλαγή, λαμβανομένης 
υπόψη της οικονομικής κάμψης που 
προκαλείται από την πανδημία COVID-
19.
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Τροπολογία 4

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 απαιτεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και τη συνεισφορά όλων των 
τομέων της οικονομίας, αναλογική 
μακροπρόθεσμη δέσμευση στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού της Ένωσης και 
προσαρμογή στις τομεακές και 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες 
προκειμένου να καταστεί η μετάβαση 
οικονομικά βιώσιμη, ισότιμη και 
κοινωνικά δίκαιη, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που 
επηρεάζονται από τη βιομηχανική 
μετάβαση και τις περιοχές που 
πλήττονται από τον αποπληθυσμό, όπως 
οι υπερβόρειες, νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, 
καθώς και οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός 
παράγοντας θα πρέπει να είναι η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». 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, 
αποκεντρωμένο και ασφαλές ενεργειακό 
σύστημα που θα βασίζεται σε μια εύρυθμη 
εσωτερική αγορά ενέργειας Τούτων 
δοθέντων, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
ενέργεια θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για 
την εγχώρια και οικονομική παραγωγή 
και χρήση πράσινης ενέργειας και θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη 
για την εναρμόνισή του. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη, 
καθώς και η σταδιακή κατάργηση των 
ορυκτών καυσίμων και των άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεών τους, αποτελούν 
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επίσης σημαντικούς μοχλούς για την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας.

Τροπολογία 5

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 έχει την ευθύνη, ως 
έχουσα ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, να δώσει το παράδειγμα, 
να διατηρήσει υψηλά περιβαλλοντικά 
πρότυπα παραγωγής, 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 εμπορικής και 
επενδυτικής πολιτικής, της πολιτικής 
ανάπτυξης και της κλιματικής 
διπλωματίας, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης.

Τροπολογία 6

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 

(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 και τις περιφέρειές τους συλλογικά, 
και τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 
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αναγκαία μέτρα για την επίτευξή του. Τα 
μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο θα 
αποτελέσουν σημαντικό μέρος των μέτρων 
που απαιτούνται για την επίτευξη του 
στόχου.

Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την επίτευξή του, 
διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην 
κλιματική αλλαγή σε όλους τους τομείς 
πολιτικής και συνυπολογίζοντας τα 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης κάθε 
κράτους μέλους στην ενεργειακή 
μετάβαση. Τα μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο 
θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος των 
μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη 
του στόχου.

Τροπολογία 7

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 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, μέσω της προώθησης 
προγραμμάτων προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή σε ολόκληρο τον 
κόσμο, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι θερμοκρασίας που ορίζονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και κατ’ 
εφαρμογή των επιστημονικών συστάσεων 
της IPCC.

Τροπολογία 8

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 

(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 
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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.

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, 
πολιτικές ανάπτυξης και πολιτικές 
συνοχής και με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
ανάγκη ευθυγράμμισης των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ 
με τον στόχο για την κλιματική 
ουδετερότητα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να θεσπίσουν ολοκληρωμένες εθνικές 
στρατηγικές και σχέδια προσαρμογής σε 
συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στις τοπικές επενδύσεις και σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα για την 
προώθηση της αυτοκατανάλωσης, της 
ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες κάθε περιφέρειας. Οι 
περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές 
και σχέδια προσαρμογής θα πρέπει να 
στηρίζονται από τα ΕΔΕΤ και να 
ευθυγραμμίζονται με τις αντίστοιχες 
εθνικές στρατηγικές.

Τροπολογία 9

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 

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό 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 
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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 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.

ουδετερότητα για την ευζωία των πολιτών, 
για την ευημερία της κοινωνίας και για την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, το 
καθαρό υπόλοιπο στις θέσεις εργασίας, το 
οποίο προκύπτει από τα μέτρα και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων των 
εργαζομένων, καθώς και από τη 
κοινωνική τους ένταξη, τις ανάγκες και 
τις ευκαιρίες προσαρμογής σε διάφορους 
τομείς της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομική 
τους προσιτότητα και αυτάρκεια, καθώς 
και την ανάγκη καταπολέμησης της 
ενεργειακής φτώχειας, τη δικαιοσύνη και 
την αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών με γνώμονα τις οικονομικές 
τους δυνατότητες και την ανάπτυξη των 
υποδομών, τις εθνικές και περιφερειακές 
περιστάσεις και την ανάγκη διαχρονικής 
σύγκλισης, τις δημογραφικές προκλήσεις, 
τη συνδεσιμότητα και την περιφερειακή 
συνοχή, την ανάγκη να καταστεί ισότιμη 
και κοινωνικά δίκαιη η μετάβαση, καθώς 
και χωρίς αποκλεισμούς σε εδαφικό 
επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
αγροτικές και τις απομακρυσμένες 
περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν 
σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα, την ανάγκη επενδύσεων σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής, 
μεταποίησης, έρευνας και εκπαίδευσης, 
την ανάγκη για προοδευτική μετατροπή 
της οικονομίας από γραμμική σε κυκλική, 
την ανάγκη προώθησης των τοπικών 
οικονομιών, τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και ιδίως τα 
πορίσματα που δημοσιεύουν η IPCC και η 
IPBES, την ανάγκη ενσωμάτωσης των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή στις αποφάσεις για τις 
επενδύσεις και τον σχεδιασμό, 
συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής 
κατάργησης των άμεσων και έμμεσων 
επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, 
χωρίς να αποκλείεται η χρήση πράσινου 
υδρογόνου ως προσωρινή λύση, την 
ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων 
επενδυτικών πολιτικών για την 
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οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, ιδίως για νησιωτικές και 
παράκτιες περιοχές που είναι ευάλωτες 
στην κλιματική αλλαγή, την ανάγκη 
ανάσχεσης της απώλειας και της 
υποβάθμισης των δασών και προώθησης 
της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, 
λαμβανομένου υπόψη του κρίσιμου ρόλου 
τους ως σταθεροποιητικής δύναμης για 
το κλίμα, την οικονομική αποδοτικότητα 
και την τεχνολογική ουδετερότητα στην 
επίτευξη μειώσεων των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και απορροφήσεων και 
στην αύξηση της ανθεκτικότητας των 
εδαφών και της κοινωνίας, τη διαχρονική 
εξέλιξη της περιβαλλοντικής ακεραιότητας 
και του επιπέδου φιλοδοξίας, την ανάγκη 
να ακολουθούν οι διάφορες περιφέρειες 
τον δικό τους ρυθμό προς την επίτευξη 
της κλιματικής ουδετερότητας, ο οποίος 
μπορεί να καθοριστεί μόνο κατόπιν 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων, 
λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων 
στην περιφερειακή ανάπτυξη, τη 
βιομηχανία και την απασχόληση, την 
εξέλιξη της τεχνολογικής καινοτομίας και 
της καθαρής ενέργειας, και την ανάγκη 
προοδευτικής μετάβασης από ένα 
μοντέλο ανάπτυξης σε ένα μοντέλο μετα-
αναπτυξιακό και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 10

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 

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, αλλαγές σε ολόκληρο το 
φάσμα πολιτικής, φιλόδοξη και συνεχή 
χρηματοδότηση 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 
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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.

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. Είναι εξίσου 
σημαντικό να ενισχυθούν οι συνέργειες 
μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων και των 
διαφόρων προγραμμάτων της Ένωσης, 
συγκεκριμένα του «Ορίζων Ευρώπη», 
προκειμένου να υποστηριχθούν νέες 
τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις που θα 
αντικαταστήσουν τη χρήση ορυκτών 
καυσίμων.

Τροπολογία 11

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 

(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 
που θα υπολογίζει τον αντίκτυπο για την 
ΕΕ, καθώς και για κάθε μεμονωμένο 
κράτος μέλος, και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάλυσή της για τα ενοποιημένα εθνικά 
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(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, 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.

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1, 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 και να προτείνει ανάλογη 
χρηματοδότηση μέσω του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για την 
επίτευξη αυτού του πιθανού νέου στόχου 
για το 2030. 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 
31 Δεκεμβρίου 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. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να λάβει 
υπόψη την ανάγκη να καθοριστεί, το 
συντομότερο δυνατόν, ένας στόχος για το 
2040 για σημαντικά μεγαλύτερες μειώσεις 
των εκπομπών.

_________________ _________________
1 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. 

1 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. 
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525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 1).

525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 1).

Τροπολογία 12

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 μετρά και να 
αξιολογεί τακτικά την πρόοδο, 
δημοσιοποιώντας παράλληλα όλα τα 
σχετικά δεδομένα και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 
Σε περίπτωση που η συλλογική πρόοδος 
που σημειώνουν τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες 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 
και περιφερειακά μέτρα και να εκδίδει 
συστάσεις και να παρέχει τεχνική 
υποστήριξη όταν διαπιστώνει ότι τα μέτρα 
της Ένωσης έχουν οδηγήσει σε απώλεια 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας ή 
θέσεων εργασίας σε τομείς της 
οικονομίας ή 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 
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ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 13

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 και βέλτιστα διαθέσιμα 
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 μιας ολοκληρωμένης εκτίμησης 
των κοινωνικοοικονομικών και τομεακών 
επιπτώσεων κάθε προτεινόμενου νέου 
στόχου. 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 
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εργασιών του.

Τροπολογία 14

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, οι 
περιφέρειες, οι κοινότητες και οι 
οικονομικοί φορείς 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 όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένων του εθνικού, του 
περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου, 
καθώς και με τους κοινωνικούς εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, και να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των 
ατόμων με αναπηρία και η πρόσβασή 
τους σε πληροφορίες. Συνεπώς, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και τις αρχές του 
σεβασμού της ισότητας των φύλων και 
της μη διακριτικής μεταχείρισης, 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, με στόχο τη συμμετοχή των 
πολιτών της Ένωσης και των 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση 
πολιτικών για το κλίμα σε ενωσιακό 
επίπεδο, μέσω μιας διεργασίας 
συμμετοχικής δημοκρατίας. Το σύμφωνο 
για το κλίμα θα λειτουργήσει επίσης ως 
όχημα για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, την προαγωγή της 
κοινωνικής καινοτομίας και τη 
χρηματοδοτική στήριξη τοπικών 



AD\1208177EL.docx 19/39 PE652.420v02-00

EL

πρωτοβουλιών ή πρωτοβουλιών των 
κοινοτήτων.

Τροπολογία 15

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 
έργου1. 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 

(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, 
συμμετοχική, κοινωνικά δίκαιη και 
προσαρμοσμένη στις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες όλων 
των περιφερειών, 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 προταθεί 
πορεία για την επίτευξη μηδενικών 
καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση έως το 2050 το 
αργότερο. 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 
έργου1. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
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των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

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.

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

Τροπολογία 16

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 
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.

(22) Σύμφωνα με τη δέσμευση της 
Επιτροπής στις αρχές για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, θα πρέπει να 
επιδιώκεται συνέπεια και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ 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 
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.
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Τροπολογία 17

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,

(23) Η κλιματική αλλαγή είναι εξ 
ορισμού διασυνοριακή πρόκληση και 
απαιτείται συντονισμένη δράση σε επίπεδο 
Ένωσης για την αποτελεσματική στήριξη 
και ενίσχυση των εθνικών και 
περιφερειακών πολιτικών. Δεδομένου ότι 
οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, 
δηλαδή η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ένωση έως το 2050 
το αργότερο, 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 
(ΣΕΕ). 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. Σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, 
όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 ΣΕΕ, η 
Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού, να λαμβάνουν κάθε 
κατάλληλο μέτρο που προκύπτει από τους 
στόχους και τις συστάσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και να απέχουν από τη λήψη 
οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε 
κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων 
του παρόντος κανονισμού,

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2
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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, 
εγκεκριμένο ομόφωνα από τα κράτη 
μέλη, με σκοπό την επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου θερμοκρασίας 
που ορίζεται στο άρθρο 2 της συμφωνίας 
του Παρισιού, διατηρώντας την αύξηση 
της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη 
αρκετά κάτω από τους 2 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και 
συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τον 
περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας στον 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, καθώς και 
καθιστώντας τις χρηματοδοτικές ροές 
συμβατές με την ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή ανάπτυξη, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού.

Τροπολογία 19

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 συντομότερο δυνατό και 
το αργότερο έως το 2050, έτσι ώστε οι 
καθαρές εκπομπές να είναι μηδενικές έως 
το έτος εκείνο, τόσο σε ενωσιακό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
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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, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα, 
διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην 
κλιματική αλλαγή σε όλους τους τομείς 
πολιτικής και συνυπολογίζοντας τα 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης κάθε 
κράτους μέλους, ώστε να καταστεί δυνατή 
η επίτευξη από τα επιμέρους κράτη μέλη 
και, ως εκ τούτου, η συλλογική επίτευξη 
του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
που ορίζεται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό, 
οικονομικό και εδαφικό πλαίσιο, καθώς 
και τη σημασία της προώθησης της 
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της 
καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών και των περιφερειών τους.

Τροπολογία 21

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 2020 και 
μετά τη διεξαγωγή εκτίμησης 
κοινωνικοοικονομικών και τομεακών 
επιπτώσεων, 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, θα καθορίσει νέο 
στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2030 
κατά 50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 
1990 και θα προτείνει ανάλογη 
χρηματοδότηση μέσω του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για την 
επίτευξη αυτού του πιθανού νέου στόχου 
για το 2030. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι 
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χρειάζεται τροποποίηση του εν λόγω 
στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 22

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 31 Δεκεμβρίου 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, καθώς 
και η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα 
ταμεία και τα μέσα χρηματοδότησης, 
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.

Τροπολογία 23

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. Όταν προτείνει μια πορεία 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα:

Τροπολογία 24

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

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας και την κοινωνική 
πρόνοια·

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συνεχιζόμενη και 
προβλεπόμενη οικονομική κάμψη που 
θέτει σε κίνδυνο την απασχόληση, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική 
ένταξη·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία 
και την ενισχυμένη πρόσβαση σε αυτήν, 
όπως επίσης και την τεχνολογική πρόοδο·

Τροπολογία 27

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) την ενεργειακή απόδοση, την 
οικονομική προσιτότητα της ενέργειας, την 
ενεργειακή φτώχεια και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού, λαμβανομένου 
υπόψη του ενεργειακού μείγματος κάθε 
κράτους μέλους·
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Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 
και τα οικοσυστήματα·

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) την ασφάλεια των τροφίμων, την 
οικονομική προσιτότητα των τροφίμων 
και την ασφάλεια του εφοδιασμού·

Τροπολογία 31

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) τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και 
την καλόπιστη συνεργασία εντός και 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
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περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη την 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή της Ένωσης·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδυτικές ανάγκες και ευκαιρίες, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκών 
ανάπτυξης υποδομών·

Τροπολογία 33

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) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση 
και να καταπολεμηθούν οι περιφερειακές 
ανισότητες·

Τροπολογία 34

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 και στατιστικά 
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 
πλέον πρόσφατων εκθέσεων της IPCC, της 
IPBES και μιας ολοκληρωμένης 
εκτίμησης των κοινωνικοοικονομικών 
και τομεακών επιπτώσεων·

Τροπολογία 35
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) τη δέσμευση για ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την 
κλιματική ουδετερότητα·

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) την αξιολόγηση του 
αποτυπώματος άνθρακα και του 
υδατικού αποτυπώματος στις εμπορικές 
σχέσεις με τρίτες χώρες.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
διαρκή πρόοδο στη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της συμφωνίας 
του Παρισιού.

1. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
διαρκή πρόοδο στη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, 
διασφαλίζοντας τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας όπου απαιτείται, την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη 
μείωση της ευπάθειας στην κλιματική 
αλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν στρατηγικές και σχέδια 
προσαρμογής που περιλαμβάνουν 
ολοκληρωμένα πλαίσια διαχείρισης 
κινδύνων, τα οποία βασίζονται σε στέρεες 
βάσεις για το κλίμα και την ευπάθεια και 
σε αξιολογήσεις προόδου.

2. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με 
περιφέρειες και δήμους, αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν στρατηγικές και σχέδια 
προσαρμογής που περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένους στόχους μείωσης και 
ολοκληρωμένα πλαίσια διαχείρισης 
κινδύνων, τα οποία βασίζονται σε στέρεες 
βάσεις για το κλίμα και την ευπάθεια, σε 
αξιολογήσεις προόδου και σε εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, λαμβανομένων υπόψη των 
περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη προς 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1·

α) την πρόοδο που έχει σημειωθεί από 
όλα τα κράτη μέλη, τόσο συλλογικά όσο 
και μεμονωμένα, προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, όπως 
αποτυπώνεται στην πορεία που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συλλογική πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από όλα τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την προσαρμογή, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4.

β) την πρόοδο που έχει σημειωθεί από 
όλα τα κράτη μέλη, τόσο συλλογικά όσο 
και μεμονωμένα, όσον αφορά την 
προσαρμογή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης αυτής 
μαζί με την έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που 
έχει εκπονηθεί κατά το αντίστοιχο 
ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 
35 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης αυτής 
μαζί με την έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που 
έχει εκπονηθεί κατά το αντίστοιχο 
ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 
35 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Η 
Επιτροπή, στην αξιολόγησή της, κάνει 
λόγο για την πρόοδο που σημειώνουν οι 
περιφέρειες και οι μητροπολιτικές 
περιφέρειες όσον αφορά την προσαρμογή, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, και 
αναφέρεται σε τομεακούς χάρτες πορείας 
προκειμένου να προωθηθεί μια διαφανής 
και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την επάρκεια των μέτρων της 
Ένωσης για τη διασφάλιση προόδου όσον 
αφορά την προσαρμογή, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4.

β) την επάρκεια των μέτρων της 
Ένωσης και της χρηματοδότησης για τη 
διασφάλιση προόδου όσον αφορά την 
προσαρμογή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και η επανεξέταση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 
διενεργούνται βάσει ενός κοινού 
συστήματος πληροφόρησης της ΕΕ, 
προσβάσιμου στο κοινό, 
ενσωματώνοντας τις πληροφορίες που 
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προκύπτουν από τους διάφορους 
παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στην 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας και στην προώθηση της 
προσαρμογής. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η τυποποίηση και η 
ομοιογένεια των πληροφοριών, το κοινό 
σύστημα πληροφόρησης της ΕΕ 
περιλαμβάνει δεδομένα που είναι εύκολο 
να βρεθούν, είναι προσβάσιμα, 
διαλειτουργικά και 
επαναχρησιμοποιήσιμα. Η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 9 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με τη θέσπιση του κοινού συστήματος 
πληροφόρησης της ΕΕ και τον 
καθορισμό των απαιτήσεων για τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο εν λόγω 
σύστημα. Αυτό το σύστημα θα 
επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν η ψηφιοποίηση και οι νέες 
τεχνολογίες.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει 
της αξιολόγησης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, ότι τα ενωσιακά 
μέτρα δεν συνάδουν με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 ή δεν επαρκούν 
για να εξασφαλιστεί πρόοδος ως προς την 
προσαρμογή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4, ή ότι η πρόοδος προς τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας ή ως προς την 
προσαρμογή που αναφέρεται στο άρθρο 4 
είναι ανεπαρκής, λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα σύμφωνα με τις Συνθήκες, 
ταυτόχρονα με την επανεξέταση της 
πορείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 

3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει 
της αξιολόγησης αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και της επανεξέτασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ότι τα 
ενωσιακά μέτρα δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 ή δεν 
επαρκούν για να εξασφαλιστεί πρόοδος ως 
προς την προσαρμογή, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 4, ή ότι η πρόοδος προς τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 είναι ανεπαρκής, ή ότι τα 
ενωσιακά μέτρα οδήγησαν σε απώλεια 
ανταγωνιστικότητας ή θέσεων εργασίας 
σε συγκεκριμένες περιφέρειες, λαμβάνει 
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παράγραφος 1. τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις 
Συνθήκες, ταυτόχρονα με την επανεξέταση 
της πορείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον τα σχετικά εθνικά 
μέτρα είναι επαρκή για τη διασφάλιση 
προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

β) κατά πόσον τα σχετικά εθνικά 
μέτρα είναι επαρκή για τη διασφάλιση 
προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, και τους 
εξωτερικούς για τα κράτη μέλη 
παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης 
ανωτέρας βίας.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης αυτής 
μαζί με την έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που 
έχει εκπονηθεί κατά το αντίστοιχο 
ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 
35 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης αυτής 
μαζί με την έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που 
έχει εκπονηθεί κατά το αντίστοιχο 
ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 
35 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Η 
Επιτροπή, στην αξιολόγησή της, 
αναφέρεται στα μέτρα που λαμβάνονται 
από τις αρμόδιες περιφερειακές 
διοικήσεις και τις μητροπολιτικές 
περιφέρειες σε σχέση με τον στόχο 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και σε σχέση 
με την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, 
προκειμένου να προωθηθεί μια διαφανής 
και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς την 
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επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει, έχοντας λάβει δεόντως υπόψη 
τη συλλογική πρόοδο που αξιολογείται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, ότι 
τα μέτρα ενός κράτους μέλους δεν 
συνάδουν με τον εν λόγω στόχο όπως 
αυτός αποτυπώνεται στην πορεία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή 
είναι ανεπαρκή για να διασφαλιστεί 
πρόοδος ως προς την προσαρμογή, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4, μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος. 
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε τέτοια 
σύσταση.

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
διαπιστώσει, έχοντας λάβει δεόντως υπόψη 
τη συλλογική πρόοδο που αξιολογείται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, ότι 
τα μέτρα ενός κράτους μέλους ή των 
περιφερειών του δεν συνάδουν με τον εν 
λόγω στόχο όπως αυτός αποτυπώνεται 
στην πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή είναι ανεπαρκή για να 
διασφαλιστεί πρόοδος ως προς την 
προσαρμογή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4, ή ότι τα ενωσιακά μέτρα οδήγησαν σε 
απώλεια ανταγωνιστικότητας ή θέσεων 
εργασίας σε συγκεκριμένες περιφέρειες, 
μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς το εν 
λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί κάθε τέτοια σύσταση.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το κοινό σύστημα πληροφόρησης 
της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 διαθέτει τμήμα το οποίο 
περιλαμβάνει στρατηγικές, μέτρα και 
ορθές πρακτικές, προκειμένου να 
συμβάλει στην εναρμόνιση των μέτρων 
που λαμβάνουν τα κράτη μέλη με τις 
συστάσεις της Επιτροπής.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη σύσταση, με πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ένωσης και μεταξύ των κρατών 
μελών·

α) το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη σύσταση, με πνεύμα 
αλληλεγγύης και καλόπιστης συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ένωσης, μεταξύ των κρατών μελών και 
μεταξύ του οικείου κράτους μέλους και 
των περιφερειών του, εκτός εάν οι 
τελευταίες έχουν διατυπώσει δεόντως 
αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο σχέδιο 
σύστασης·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία 
και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων για τις ζημίες λόγω δυσμενών 
κλιματικών επιπτώσεων, εφόσον 
υπάρχουν· και

γ) σε ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία 
και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων για τις ζημίες λόγω δυσμενών 
κλιματικών επιπτώσεων, εφόσον 
υπάρχουν·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) σε περιφερειακά στατιστικά 
στοιχεία και δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
μητροπολιτικών περιφερειών· και

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) στα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC και μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης 
κοινωνικοοικονομικών και τομεακών 
επιπτώσεων· και

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά 
βιώσιμες επενδύσεις, από την Ένωση και 
τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων, 
εφόσον διατίθενται, πληροφοριών 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση].

ε) σε τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά 
βιώσιμες επενδύσεις, από την Ένωση, τα 
κράτη μέλη και τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 
διατίθενται, πληροφοριών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/... [κανονισμός για 
την ταξινόμηση].

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή 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. Η Επιτροπή παρέχει μια 
διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και με 
πρόσβαση για όλους, σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του εθνικού, του 
περιφερειακού και του τοπικού, καθώς και 
για τους κοινωνικούς εταίρους, τους 
πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, για 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
για τον προσδιορισμό δράσεων που 

Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης, η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα 
τα μέρη της κοινωνίας προκειμένου να 
εξασφαλίσει συνέργειες και να ενισχύσει 
την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
ευαισθητοποίηση με στόχο να επιτευχθεί 
μια κοινωνία κλιματικά ουδέτερη και 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Η 
Επιτροπή παρέχει μια διαδικασία χωρίς 
αποκλεισμούς, διαδραστική και με 
πρόσβαση για όλους, σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του εθνικού, του 
περιφερειακού και του τοπικού, καθώς και 
για τους κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ, 
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συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να αξιοποιεί τους 
πολυεπίπεδους διαλόγους για το κλίμα και 
την ενέργεια, όπως καθιερώνονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

τους πολίτες και την κοινωνία των 
πολιτών, διασφαλίζοντας την ευρεία 
συμμετοχή όλων των ατόμων με 
αναπηρία και την καλύτερη πρόσβασή 
τους σε πληροφορίες, για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και για τον 
προσδιορισμό δράσεων που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί 
επίσης να αξιοποιεί τους πολυεπίπεδους 
διαλόγους για το κλίμα και την ενέργεια, 
όπως καθιερώνονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 Άρθρο 11

Πολυεπίπεδος διάλογος για το κλίμα και 
την ενέργεια

Πολυεπίπεδος διάλογος για το κλίμα και 
την ενέργεια

Κάθε κράτος μέλος καθιερώνει 
πολυεπίπεδο διάλογο για το κλίμα και την 
ενέργεια σύμφωνα με εθνικούς κανόνες, 
στο πλαίσιο του οποίου οι τοπικές αρχές, η 
οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, η 
επιχειρηματική κοινότητα, οι επενδυτές και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ 
κοινό μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και 
να συζητούν την επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα], και τα διάφορα 
σενάρια που προβλέπονται για τις 
πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων με 
μακροπρόθεσμη βάση, και να 
επανεξετάζουν την πρόοδο, εκτός εάν 
διαθέτουν ήδη μια δομή που εξυπηρετεί 
τον ίδιο σκοπό. Τα ενοποιημένα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

Κάθε κράτος μέλος καθιερώνει 
πολυεπίπεδο διάλογο για το κλίμα και την 
ενέργεια σύμφωνα με εθνικούς κανόνες, 
στο πλαίσιο του οποίου οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, η οργάνωση της 
κοινωνίας των πολιτών, η επιχειρηματική 
κοινότητα, οι επενδυτές, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό 
μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να 
συζητούν την επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα], και τα διάφορα 
σενάρια που προβλέπονται για τις 
πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων με 
μακροπρόθεσμη βάση, και να 
επανεξετάζουν την πρόοδο, εκτός εάν 
διαθέτουν ήδη μια δομή που εξυπηρετεί 
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μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.»·

τον ίδιο σκοπό. Τα ενοποιημένα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 
μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.»·
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