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Τροπολογία 23
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 192 
παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντομογραφία θα χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο τον κανονισμό.

Τροπολογία 24
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το άρθρο 174 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 25
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
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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.

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 να μην αφήνει κανέναν 
στο περιθώριο. Επίσης, η μετάβαση αυτή 
πρέπει να συμμορφώνεται με το άρθρο 
192 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
οποίο προβλέπονται προσωρινές 
παρεκκλίσεις για τα κράτη που θεωρούν 
δυσανάλογο το κόστος μιας τέτοιας 
πολιτικής.

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

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

Or. fr

Τροπολογία 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 
που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης 

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 
που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης 
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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.

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, και 
να διασφαλίζει παράλληλα ότι κανένας 
πολίτης ή περιοχή της ΕΕ δεν θα 
πληρώσει τις συνέπειες της μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

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

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

Or. es

Τροπολογία 27
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 
που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης 
σε δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, 
με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου το 2050 και όπου η 

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 
που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης 
σε δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, 
με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου το 2050 και όπου η 
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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.

οικονομική ανάπτυξη είναι 
αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. 
Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της Ένωσης, τη διατήρηση και 
την προστασία της βιοποικιλότητας, 
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, προωθώντας την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή.

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

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

Or. en

Τροπολογία 28
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 
που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης 
σε δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, 
με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου το 2050 και όπου η 
οικονομική ανάπτυξη είναι 
αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. 
Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 
που αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης 
σε δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, 
με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου το 2050 και όπου η 
οικονομική ανάπτυξη είναι 
αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. 
Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
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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.

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 χρησιμοποιούνται σαφείς μηχανισμοί 
σε επίπεδο Επιτροπής ώστε να 
διασφαλίζεται ότι κανείς δεν μένει στο 
περιθώριο.

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

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

Or. en

Τροπολογία 29
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 30
Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα 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, με 
στόχο τη μείωση της αναπτυξιακής 
ανισότητας μεταξύ των περιφερειών.

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

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
COM(2019)640 final της 11ης Δεκεμβρίου 
2019.

Or. en

Τροπολογία 31
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα 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, 
ούτε πολίτες, ούτε περιφέρειες, ούτε 
αστικές και αγροτικές περιοχές.

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

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

Or. en
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Τροπολογία 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»19, 
καθόρισε μια νέα 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.

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

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

Or. it

Τροπολογία 33
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις 
επιπτώσεις που έχει η πανδημία της 
COVID-19 στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, 
στην υγεία και στην οικονομία των 
διαφόρων περιοχών, καθώς επηρεάζει 
μεσοπρόθεσμα την απασχόληση και τις 
προοπτικές ανάπτυξης των κρατών 
μελών.

Or. es

Τροπολογία 34
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί πλήρως 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και την υλοποίηση των 
μακροπρόθεσμων στόχων της, και ζητούν 
να επιδειχθεί επειγόντως ενισχυμένη 
φιλοδοξία, με βάση τις πλέον πρόσφατες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, 
μεταξύ των οποίων και οι πρόσφατες 
εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από τη 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) 20 και τη 
διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης–
πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES).
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βιοποικιλότητας22.

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περισσότερες από μία εκθέσεις της IPCC σχετικά με αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να 
ληφθούν όλες υπόψη. Προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση της υποβληθείσας 
πρότασης μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ, καθώς και να προστεθούν οι αντίστοιχοι τίτλοι 
των εκθέσεων στην υποσημείωση.

Τροπολογία 35
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με τις 

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

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

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

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

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος: Το ευρωπαϊκό περιβάλλον 

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

— Κατάσταση και προοπτικές 2020 
(Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της 
ΕΕ, 2019).

Or. en

Τροπολογία 36
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 

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

greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

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

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

Or. fr

Τροπολογία 37
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την ενίσχυση του δίκαιου 
μετασχηματισμού, της απασχόλησης, της 
ανάπτυξης και της επίτευξης των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, καθώς και για την επίτευξη με 
δίκαιο, αποτελεσματικό και οικονομικώς 
αποδοτικό τρόπο του στόχου 
θερμοκρασίας που αφορά τον περιορισμό 
της αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C σε 
σχέση με τα προβημιοχηχανικά επίπεδα 
και τη συνέχιση των προσπαθειών για 
περιορισμό της αύξησης στους 1,5 °C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, 
όπως αυτός καθορίζεται στη συμφωνία 
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του Παρισιού του 2015 για την κλιματική 
αλλαγή μετά την 21η διάσκεψη των μερών 
της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ευπρόσδεκτη μια πιο εμφατική διατύπωση όσον αφορά τη σημασία του 
μακροπρόθεσμου στόχου σε σχέση με τους υπόλοιπους στόχους.

Τροπολογία 38
Andrey Novakov, Daniel Buda, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tomislav Sokol, Álvaro 
Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 39
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού



AM\1206858EL.docx 17/219 PE652.651v01-00

EL

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την προώθηση του 
οικονομικού και κοινωνικού 
μετασχηματισμού, της απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων, της δημιουργίας θέσεων 
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).

Or. en

Τροπολογία 40
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ο ορισμός ενός σταθερού 
μακροπρόθεσμου στόχου είναι κρίσιμης 
σημασίας για την προώθηση του 
οικονομικού και κοινωνικού 
μετασχηματισμού, της προστασίας και 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 
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κλιματική αλλαγή (στο εξής: συμφωνία 
του Παρισιού).

Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (στο εξής: συμφωνία του 
Παρισιού).

Or. fr

Τροπολογία 41
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 42
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 43
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η συμφωνία του Παρισιού θέτει ως 
μακροπρόθεσμο στόχο τη διατήρηση της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
αρκετά κάτω από τους 2 °C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και τη συνέχιση 
των προσπαθειών για τον περιορισμό της 
αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 °C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα23, 
και τονίζει τη σημασία της προσαρμογής 
στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής24 και της συμβατότητας των 
χρηματοδοτικών ροών με την κατεύθυνση 
προς την ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και την 
ανθεκτικότητα στις κλιματικές 
μεταβολές25, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
περιφέρειες και στις χώρες στις οποίες 
ενδέχεται οι επιπτώσεις των μέτρων για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής να είναι ισχυρότερες.
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_________________ _________________
23 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

23 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

24 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

24 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

25 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

25 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 44
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η συμφωνία του Παρισιού θέτει ως 
μακροπρόθεσμο στόχο τη διατήρηση της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
αρκετά κάτω από τους 2 °C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και τη συνέχιση 
των προσπαθειών για τον περιορισμό της 
αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 °C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα23, 
και τονίζει τη σημασία της προσαρμογής 
στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, με τρόπο που δεν απειλεί την 
παραγωγή τροφίμων24, και της 
συμβατότητας των χρηματοδοτικών ροών 
με την κατεύθυνση προς την ανάπτυξη με 
χαμηλές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και την ανθεκτικότητα στις 
κλιματικές μεταβολές25.

_________________ _________________
23 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

23 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

24 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

24 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

25 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

25 Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en
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Τροπολογία 45
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η σχέση μεταξύ κλιματικής 
αλλαγής και πανδημιών, όπως της 
πανδημίας της νόσου COVID-19, απαιτεί 
από την ΕΕ να ενισχύσει τις προσπάθειές 
της για μείωση των παγκόσμιων 
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, την 
πρόληψη φυσικών καταστροφών και την 
προστασία της βιοποικιλότητας 
παγκοσμίως, σύμφωνα με τους στόχους 
της συμφωνίας του Παρισιού και τις 
προτεραιότητες του πλαισίου του Sendai 
για τη μείωση του κινδύνου 
καταστροφών.

Or. en

Τροπολογία 46
Mathilde Androuët

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 

(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 
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μεγιστοποίηση της ευημερίας εντός των 
ορίων του πλανήτη και την αύξηση της 
ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας της κοινωνίας στην κλιματική 
αλλαγή.

μεγιστοποίηση της ευημερίας εντός των 
ορίων του πλανήτη και την αύξηση της 
ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας της κοινωνίας στην κλιματική 
αλλαγή, με τήρηση του άρθρου 192 
παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ που προβλέπει 
προσωρινές διατάξεις σε περίπτωση 
δυσανάλογου κόστους.

Or. fr

Τροπολογία 47
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Οι δράσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών για το κλίμα αποσκοπούν 
στην προστασία των ανθρώπων και του 
πλανήτη, της ευζωίας, της ευημερίας, της 
υγείας, 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 βιώσιμων στόχων για 
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 της κοινωνίας στην 
κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Οι δράσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών για το κλίμα αποσκοπούν 
στην προστασία των ανθρώπων και του 
πλανήτη, της 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 και την 
αύξηση της ανθεκτικότητας και τη μείωση 
της ευπάθειας της κοινωνίας στην 
κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την οικονομική 
κατάσταση και την ύφεση που οφείλεται 
στην πανδημία της CoViD-19.

Or. it

Τροπολογία 49
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

(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, 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 
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ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας της κοινωνίας στην κλιματική 
αλλαγή.

ορίων του πλανήτη και την αύξηση της 
ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
ευπάθειας της κοινωνίας και των εδαφών 
στην κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 50
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 51
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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 

(5) Οι δράσεις της Ένωσης και των 
κρατών μελών για το κλίμα αποσκοπούν 
στην προστασία των ανθρώπων και του 
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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.

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 
ελαχιστοποίηση, καθώς και τη μείωση της 
ταχύτητας της κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 52
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας, ενώ λαμβάνονται παράλληλα 
υπόψη η οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές 
περιοχές, τις περιοχές στις οποίες 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
τις περιφέρειες που πλήττονται από 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
υπερβόρειες περιφέρειες με πολύ χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιφέρειες, 
καθώς και οι εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες. 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 
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εσωτερική αγορά ενέργειας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 53
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. 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. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στην 
αντικατάσταση των ορυκτών υλικών 
υψηλής έντασης από ανανεώσιμα και 
βιολογικής προέλευσης υλικά από τους 
τομείς της δασοκομίας και της γεωργίας, 
δεδομένου ότι οι δύο αυτοί τομείς 
λειτουργούν ως πηγές εκπομπών άνθρακα 
αλλά και ως καταβόθρες διοξειδίου του 
άνθρακα, καθώς και από υλικά με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αντικατάσταση των ορυκτών υλικών υψηλής έντασης από ανανεώσιμα, βιολογικής 
προέλευσης υλικά με χαμηλές εκπομπές άνθρακα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας. Τα υλικά και τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 
23 % των εκπομπών CO2 λόγω της εγχώριας τελικής ζήτησης προϊόντων. Δεδομένου ότι η 
τελική ζήτηση προϊόντων αντιστοιχεί στο 77 % του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ-
27, τα υλικά και τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα πέμπτο των 
συνολικών εκπομπών CO2 στην ΕΕ-27.

Τροπολογία 54
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 55
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επίτευξη κλιματικής (6) Η επίτευξη κλιματικής 
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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.

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. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον 
περιορισμό της εξάρτησης από τα ορυκτά 
καύσιμα, καθώς η χρήση υδρογόνου ως 
καυσίμου και μέσου αποθήκευση 
ενέργειας μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στο να καταστεί εφικτή η 
μετάβαση σε ένα σύστημα καθαρής 
ενέργειας και με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 56
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας επιβάλλει σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών 
και θαλάσσιων μεταφορών, να μειώσουν 
τις εκπομπές τους σε σχεδόν μηδενικό 
επίπεδο. 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 
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καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

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. Ο στόχος 
αυτός δεν θα επιτευχθεί χωρίς επαρκή 
πρόσθετη χρηματοδότηση για την έρευνα 
και την υλοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα θέλαμε να δοθεί έμφαση στην πρόσθετη χρηματοδότηση για την έρευνα και την υλοποίηση.

Τροπολογία 57
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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 επιβάλλει κοινές και 
συνεκτικές προσπάθειες, σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και στο 
πλαίσιο της χρηματοδότησης και των 
πολιτικών επενδύσεων και τη συνεισφορά 
όλων των τομέων της οικονομίας. 
Δεδομένης της σημασίας της παραγωγής, 
της διανομής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τη βιώσιμη και κοινωνικά 
αποδεκτή μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής 
σημασίας η μετάβαση σε ένα βιώσιμο, 
οικονομικά προσιτό και ασφαλές, εύρυθμο 
δημόσιο σύστημα προμήθειας ενέργειας. 
Η σταδιακή κατάργηση των ορυκτών 
καυσίμων και των άμεσων και έμμεσων 
επιδοτήσεών τους, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
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αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 58
Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά του συνόλου του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα. 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. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για την ενέργεια θα πρέπει να 
εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης, και να 
παρέχει κίνητρα για την εγχώρια, 
οικονομική παραγωγή και χρήση 
πράσινης ενέργειας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 59
Andrey Novakov, Daniel Buda, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tomislav Sokol, Álvaro 
Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας, αναλογική μακροπρόθεσμη 
δέσμευση όσον αφορά τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, ενώ ο στόχος αυτός θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες των 
τομέων και των περιφερειών ώστε να 
καταστεί η μετάβαση οικονομικά 
βιώσιμη, ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη. 
Δεδομένης της σημασίας της παραγωγής 
και της κατανάλωσης ενέργειας για τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, είναι 
ουσιαστικής σημασίας η μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται σε 
μια εύρυθμη εσωτερική αγορά ενέργειας. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
τεχνολογική καινοτομία και η έρευνα και 
ανάπτυξη αποτελούν επίσης σημαντικούς 
μοχλούς για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 60
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας και όλων των περιφερειακών 
διοικήσεων. Δεδομένης της σημασίας της 
παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, είναι ουσιαστικής σημασίας 
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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.

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 και για πιο 
ανθεκτικά και βιώσιμα εδάφη, μέσω της 
συμβολής τους στην ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών και στην 
καταπολέμηση της μείωσης του 
πληθυσμού.

Or. en

Τροπολογία 61
Caroline Roose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας θα πρέπει να επιβάλλει τη 
συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός 
παράγοντας θα πρέπει να είναι οι αρχές 
«ο ρυπαίνων πληρώνει» και της «μη 
πρόκλησης ζημίας». 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. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en
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Τροπολογία 62
Isabel Carvalhais

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 αποτελεί ζήτημα κοινού 
προβληματισμού για όλους τους 
κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς και 
θα πρέπει να επιβάλλει τη βιώσιμη 
συνεισφορά όλων για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής. Δεδομένης της 
σημασίας της παραγωγής και της 
κατανάλωσης ενέργειας για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, είναι 
ουσιαστικής σημασίας η μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται σε 
μια εύρυθμη εσωτερική αγορά ενέργειας. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
τεχνολογική καινοτομία και η έρευνα και 
ανάπτυξη αποτελούν επίσης σημαντικούς 
μοχλούς για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας επιτάσσει κατ’ ανάγκη την 
αξιολόγηση αντικτύπου κάθε μέτρου που 
εφαρμόζεται για όλους τους τομείς της 
οικονομίας. Δεδομένης της σημασίας της 
παραγωγής και της κατανάλωσης 
ενέργειας για τις εκπομπές αερίων του 
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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.

θερμοκηπίου, είναι σκόπιμη η μετάβαση 
σε ένα βιώσιμο από περιβαλλοντική και 
οικονομική άποψη, οικονομικά προσιτό 
και ασφαλές ενεργειακό σύστημα που θα 
βασίζεται σε μια εύρυθμη εσωτερική 
αγορά ενέργειας. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η τεχνολογική 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη 
αποτελούν επίσης σημαντικούς μοχλούς 
για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. it

Τροπολογία 64
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει ένα λεπτομερές σχέδιο με όλα 
τα προτεινόμενα απαραίτητα νομοθετικά 
και μη νομοθετικά μέτρα για τη 
διασφάλιση μιας ουδέτερης οικονομίας 
στην ΕΕ έως το 2050. Το σχέδιο αυτό θα 
πρέπει να προσδιορίζει τα βασικά 
εμπόδια και τα μέτρα που θα 
εφαρμοστούν σε επίπεδο ΕΕ για την 
υποστήριξη του μετασχηματισμού κάθε 
τομέα της οικονομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται πλήρης κατανόηση για τις δυνατότητες συνεισφοράς κάθε τομέα της ΕΕ.

Τροπολογία 65
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η 
τεχνολογική καινοτομία και η έρευνα και 
ανάπτυξη αποτελούν επίσης σημαντικούς 
μοχλούς για την επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. fr

Τροπολογία 66
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να υπάρξει 
μεγαλύτερη σαφήνεια, η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρουσιάσει ορισμό των 
φυσικών και άλλων καταβοθρών.

Or. en

Τροπολογία 67
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Αυτή η ενεργειακή μετάβαση δεν 
πρέπει να αποκλείει κανέναν από τους 
τομείς παραγωγής ενέργειας, ακόμη και 
πυρηνικής, εφόσον οι επιστημονικές 
εξελίξεις αυτών οδηγούν σε πραγματική 
πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Or. fr
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Τροπολογία 68
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες 
μειώσεις των εκπομπών αερίων 

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

θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 
2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της 
συμβολής στη δράση για το κλίμα για την 
τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν 
από τη συμφωνία του Παρισιού και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, 
σ. 26).

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

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

Or. en

Τροπολογία 69
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλαίσιο της ΕΕ υποστηρίζει και συνάδει με την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας του 
Παρισιού

Τροπολογία 70
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(10) Η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο 
παγκοσμίως στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα και είναι 
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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.

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. Για την επίτευξη αυτών των 
στόχων, η Ένωση οφείλει να επιμείνει 
στην τήρηση των υψηλών 
περιβαλλοντικών προτύπων παραγωγής 
σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη γεωργία, από όλους τους 
διεθνείς εμπορικούς εταίρους της.

Or. en

Τροπολογία 71
Isabel Carvalhais

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 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. Δίνοντας το παράδειγμα, 
στο πλαίσιο του ηγετικού της ρόλου, η 
Ένωση θα πρέπει να καταργήσει 
σταδιακά, το συντομότερο δυνατόν, τη 
χρήση ορυκτών καυσίμων και των 
επιδοτήσεών τους.

Or. en

Τροπολογία 72
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση – 
σε συμμόρφωση προς τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στην αιτιολογική σκέψη 3.

Τροπολογία 73
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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 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, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 74
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 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 εμπορικής και 
επενδυτικής πολιτικής, της πολιτικής 
ανάπτυξης και της κλιματικής 
διπλωματίας.

Or. en

Τροπολογία 75
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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, στο 
πλαίσιο του ηγετικού της ρόλου 
παγκοσμίως στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα, 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 
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διπλωματίας.

Or. en

Τροπολογία 76
Mathilde Androuët

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 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.

Or. fr

Τροπολογία 77
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η Ένωση, δεδομένου του ηγετικού 
της ρόλου παγκοσμίως στη μετάβαση 
προς την κλιματική ουδετερότητα, θα 
πρέπει να προωθεί αντιδράσεις στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής οι 
οποίες λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση 
των φύλων, τόσο εντός της Ένωσης και 
σε άλλα σημεία του κόσμου, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις χώρες που συνορεύουν με 
την Ευρώπη και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει 
μια προσέγγιση ισόρροπης 
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εκπροσώπησης των φύλων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
αφορούν πολιτικές για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 78
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει να πραγματοποιηθεί η αναγκαία 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία έως το 2050 το αργότερο, κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε αυτό να αποτελέσει μια 
ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας33, και έχει 
κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 
το κλίμα και το περιβάλλον34. Στο 
ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ζήτησε επίσης να αυξηθεί η φιλοδοξία 
της ΕΕ με την αύξηση του στόχου 
μείωσης των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου για το 2030 κατά 55 % 
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του της 12ης Δεκεμβρίου 201935, 
ενστερνίστηκε τον στόχο να καταστεί η 
Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, 
σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας 
του Παρισιού, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο και ότι η μετάβαση θα 
απαιτήσει σημαντικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να 
εκπονήσει πρόταση για τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2020, προκειμένου να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο και να 
υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
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αλλαγή.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήδη 
πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας της 
CoViD-19, έχει ζητήσει να 
πραγματοποιηθεί η μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη κοινωνία έως το 2050 
το αργότερο, κατά τρόπο τέτοιο ώστε αυτό 
να αποτελέσει μια ευρωπαϊκή ιστορία 
επιτυχίας33, και έχει κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και το 
περιβάλλον34. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
στα συμπεράσματά του της 12ης 
Δεκεμβρίου 201935, ενστερνίστηκε τον 
στόχο να καταστεί η Ένωση κλιματικά 
ουδέτερη έως το 2050, σύμφωνα με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι είναι 
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο και ότι η μετάβαση θα απαιτήσει 
σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές 
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εκπονήσει πρόταση για τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2020, προκειμένου να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο και να 
υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
κάλεσε επίσης την Επιτροπή να εκπονήσει 
πρόταση για τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης το συντομότερο 
δυνατόν εντός του 2020, προκειμένου να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο και να 
υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

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

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

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

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

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

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

Or. it

Τροπολογία 80
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει να πραγματοποιηθεί η αναγκαία 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία έως το 2050 το αργότερο, κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε αυτό να αποτελέσει μια 
ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας33, και έχει 
κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 
το κλίμα και το περιβάλλον34. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του της 12ης Δεκεμβρίου 201935, 
ενστερνίστηκε τον στόχο να καταστεί η 

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

καταστεί η Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως 
το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι είναι ανάγκη να 
διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο και ότι η 
μετάβαση θα απαιτήσει σημαντικές 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε επίσης την 
Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για τη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης 
το συντομότερο δυνατόν εντός του 2020, 
προκειμένου να εγκριθεί από το Συμβούλιο 
και να υποβληθεί στη σύμβαση-πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 81
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει να πραγματοποιηθεί η αναγκαία 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία έως το 2050 το αργότερο, κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε αυτό να αποτελέσει μια 

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019, η επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας θεωρείται συλλογική προσπάθεια, στο πλαίσιο της οποίας κανένας 
δεν μένει στο περιθώριο. Αυτό αφορά και τις διαφορετικές ταχύτητες στα κράτη μέλη και τη 
διαθεσιμότητα επενδύσεων.
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Τροπολογία 82
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης έως το 
2050, 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. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, θα 
πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για 
την επίτευξη του, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης κάθε 
κράτους μέλους στην ενεργειακή 
μετάβαση, καθώς και της ικανότητάς 
τους να χρηματοδοτήσουν τις 
απαιτούμενες επενδύσεις για τη μετάβαση 
προς την κλιματική ουδετερότητα. Τα 
μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο θα 
αποτελέσουν σημαντικό μέρος των μέτρων 
που απαιτούνται για την επίτευξη του 
στόχου, αλλά θα προσαρμόζονται στις 
διάφορες περιοχές ανάλογα με τις τοπικές 
και περιφερειακές ανάγκες και τις 
τοπικές μετρήσεις των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 83
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

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

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και σε 
επίπεδο κρατών μελών έως το 2050 το 
αργότερο, μέσω φυσικών και 
τεχνολογικών λύσεων. Ο στόχος για 
κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο 
Ένωσης το 2050 θα πρέπει να επιδιωχθεί 
από όλα τα κράτη μέλη, τα οποία θα 
πρέπει, μαζί με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα 
για την επίτευξή του. Τα μέτρα σε 
ενωσιακό επίπεδο θα αποτελέσουν 
σημαντικό μέρος των μέτρων που 
απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου 
και σε επίπεδο κρατών μελών. Μετά το 
2050, η Ένωση και όλα τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεχίσουν να μειώνουν τις 
εκπομπές, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
υπερβαίνουν τις εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 84
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 αναφερόμενων 
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. Όλα 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν 
συλλογικά στην επίτευξη του στόχου για 
κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο 
Ένωσης το 2050, με βάση τις εθνικές 
περιστάσεις και τη διαθεσιμότητα 
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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.

στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ και τα σημεία εκκίνησης, 
και τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την επίτευξή του. Τα 
μέτρα, καθώς και οι πράξεις, σε ενωσιακό 
επίπεδο θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος 
των μέτρων που απαιτούνται για την 
επίτευξη του στόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η κλιματική ουδετερότητα υπολογίζεται με τη χρήση των 
αναφερόμενων τιμών. Τονίζεται επίσης ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια η οποία 
εξαρτάται από την ικανότητα και τη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2019.

Τροπολογία 85
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί στόχοι για κλιματική ουδετερότητα σε εθνικό επίπεδο είναι ύψιστης σημασίας για τη 
διασφάλιση της επίτευξης του στόχου της Ένωσης με δίκαιη κατανομή, καθώς και για να 
αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των κρατών μελών και το φαινόμενο παρασιτισμού.

Τροπολογία 86
Caroline Roose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης έως το 
2040, μέσω, πρωτίστως, φυσικών 
καταβοθρών και τεχνολογικών λύσεων, 
υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης 
με την εκτίμηση των επιπτώσεων για το 
κλίμα και το περιβάλλον. Ο στόχος για 
κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο 
Ένωσης το 2040 θα πρέπει να επιδιωχθεί 
από όλα τα κράτη μέλη συλλογικά, και τα 
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
επίτευξή του, καθώς και για την ενίσχυση 
όλων των πολιτικών έναντι της 
κλιματικής αλλαγής. Τα μέτρα σε 
ενωσιακό επίπεδο θα αποτελέσουν 
σημαντικό μέρος των μέτρων που 
απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου.

Or. en
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Τροπολογία 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 88
Isabel Carvalhais

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 

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

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

Or. en

Τροπολογία 89
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει 
την εξισορρόπηση των ανθρωπογενών 
εκπομπών από όλους τους τομείς της 
οικονομίας και των απορροφήσεων αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης έως το 
2040, μέσω φυσικών και τεχνολογικών 
λύσεων. Ο στόχος για κλιματική 
ουδετερότητα σε επίπεδο Ένωσης το 2040 
θα πρέπει να επιδιωχθεί από όλα τα κράτη 
μέλη συλλογικά και μεμονωμένα, και τα 
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
επίτευξή του. Τα μέτρα σε ενωσιακό 
επίπεδο θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος 
των μέτρων που απαιτούνται για την 
επίτευξη του στόχου.

Or. en

Τροπολογία 90
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 91
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Όλα τα κράτη μέλη έχουν την 
ευθύνη να επιτύχουν κλιματική 
ουδετερότητα σε εθνικό επίπεδο έως το 
2050 το αργότερο. Για λόγους 
δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, κατά την 
εφαρμογή μηχανισμών στήριξης και 
χρηματοδότησης της Ένωσης, όπως το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ).../... 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα διαφορετικά σημεία από τα 
οποία ξεκινούν τα κράτη μέλη για να 
επιτύχουν την κλιματική 
ουδετερότητα. __________________ 1α 
Κανονισμός (ΕΕ) .../... του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της ... για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (EE L...).

Or. en

Τροπολογία 92
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Όλα τα κράτη μέλη έχουν την 
ευθύνη να συμβάλουν στην επίτευξη του 
συλλογικού στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα στην ΕΕ έως το 2050 το 
αργότερο. Για λόγους δικαιοσύνης και 
αλληλεγγύης, κατά την εφαρμογή 
μηχανισμών στήριξης και 
χρηματοδότησης της Ένωσης, όπως το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ).../... 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα διαφορετικά σημεία από τα 
οποία ξεκινούν τα κράτη μέλη για να 
επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα.

Or. en

Τροπολογία 93
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

(13) Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τη 
δράση της για το κλίμα και τον διεθνή 
ηγετικό ρόλο της για το κλίμα μετά το 
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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.

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 όλον τον κόσμο, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
θερμοκρασίας που ορίζονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και κατ’ 
εφαρμογή των επιστημονικών συστάσεων 
της IPCC.

Or. en

Τροπολογία 94
Isabel Carvalhais

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 
να δίνει το παράδειγμα της εφαρμογής 
μέσω της δράσης της για το κλίμα και του 
διεθνούς ηγετικού ρόλου 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.

Or. en

Τροπολογία 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(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, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι θερμοκρασίας που ορίζονται στη 
συμφωνία του Παρισιού.

Or. it

Τροπολογία 96
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος θερμοκρασίας που ορίζεται στη 
συμφωνία του Παρισιού και κατ’ 
εφαρμογή των επιστημονικών συστάσεων 
της IPCC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη συμφωνία του Παρισιού ορίζεται μόνο ένας στόχος θερμοκρασίας (ο οποίος αποτελείται, 
ωστόσο, από δύο στοιχεία).

Τροπολογία 97
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η Ένωση θα πρέπει περαιτέρω να 
προωθεί την ανάπτυξη της καθαρής 
ενέργειας, μέσω υφιστάμενων και νέων 
εργαλείων και μέτρων, που θα 
συμβάλλουν στην επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται επαρκής στήριξη για τον μετασχηματισμό και την προώθηση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Τροπολογία 98
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Η προσαρμογή αποτελεί βασική 
συνιστώσα της μακροπρόθεσμης 
παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική 
αλλαγή. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και 
η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν την 
προσαρμοστική τους ικανότητα, να 
ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και να 
μειώσουν την ευπάθεια στην κλιματική 
αλλαγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και 
να μεγιστοποιήσουν τα παράλληλα οφέλη 
με άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές και με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία. 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 
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προγράμματα για την προώθηση της 
αυτοκατανάλωσης, της ενσωμάτωσης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι 
περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές 
και σχέδια προσαρμογής θα πρέπει να 
στηρίζονται από τα ΕΔΕΤ και να 
ευθυγραμμίζονται με τις αντίστοιχες 
εθνικές στρατηγικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Territorial factors play a crucial role in determining the right choice of policy to strengthen 
resilience and adaptation efforts. Geographical, climate, social and economic considerations 
are key to evaluating and assessing vulnerability, managing risks and identifying future 
scenarios for climate variables. Establishing forecasting tools for adaptation and promoting 
resilience which can be tailored to different regional and local circumstances would 
represent an important step forward in developing these strategies. Regional and local 
authorities participation in the adaptation plans and its elaboration bottom-up can guarantee 
a regional and local perspective in Member States' strategies and plans. Promotion of self-
consumption and renewable energy will facilitate the achievement of the climate-neutrality 
goals. ESI Funds must support this transition

Τροπολογία 99
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές και 
σχέδια προσαρμογήςπου θα 
αντικατοπτρίζουν τις περιστάσεις στις 
περιφέρειες τους.

Or. en

Τροπολογία 100
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 101
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Laurence Farreng

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 102
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, το καθαρό υπόλοιπο στην 
απασχόληση, το οποίο προκύπτει από τα 
μέτρα και την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς και 
της κοινωνικής τους ένταξης, τις ανάγκες 
και τις ευκαιρίες προσαρμογής σε 
διάφορους τομείς της οικονομίας, την 
ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και 
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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.

οικονομική προσιτότητα, τη δικαιοσύνη, 
την αλληλεγγύη και την καλόπιστη 
συνεργασία εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητες, τις εθνικές και 
περιφερειακές περιστάσεις και την ανάγκη 
διαχρονικής σύγκλισης, τις δημογραφικές 
προκλήσεις, τη συνδεσιμότητα και τη 
συνοχή μεταξύ των περιφερειών της 
Ένωσης, 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, 
συμπεριλαμβανομένης της ταχείας 
σταδιακής κατάργησης των άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα, η οποία πρέπει να επιτευχθεί 
στον δημοσιονομικό κύκλο του 2021 για 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς, 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, και τη διαχρονική 
εξέλιξη της περιβαλλοντικής ακεραιότητας 
και του επιπέδου φιλοδοξίας, και την 
εξέλιξη της τεχνολογικής καινοτομίας και 
της καθαρής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 103
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 

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

και διασυνοριακό επίπεδο για την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, τη δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητες, τις εθνικές και περιφερειακές 
περιστάσεις, την εδαφική συνοχή και την 
ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης, την 
ανάγκη να καταστεί ισότιμη και 
οικονομικά, κοινωνικά και εδαφικά δίκαιη 
η μετάβαση, να μην αφήνει κανέναν στον 
περιθώριο και να προωθεί την απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων για τους εργαζομένους 
και τη δυνατότητα για νέες βιώσιμες 
επενδύσεις, 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, με στόχο την πραγματοποίηση 
περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμων 
επενδύσεων, την οικονομική 
αποδοτικότητα και την τεχνολογική 
ουδετερότητα στην επίτευξη μειώσεων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
απορροφήσεων και στην αύξηση της 
ανθεκτικότητας λαμβανομένης υπόψη της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», και τη 
διαχρονική εξέλιξη της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας και του επιπέδου φιλοδοξίας.

Or. en

Τροπολογία 104
Andrey Novakov, Daniel Buda, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tomislav Sokol, Álvaro 
Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, τη δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις και 
την ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης, την 
ανάγκη να καταστεί ισότιμη και κοινωνικά 
δίκαιη η μετάβαση, τη θέσπιση πολιτικής 
βιώσιμων επενδύσεων για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, ιδίως για τις νησιωτικές και 
παραθαλάσσιες περιοχές, δεδομένης της 
ευπάθειάς τους στην κλιματική αλλαγή, 
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.
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Τροπολογία 106
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα και αυτάρκεια, τη δικαιοσύνη 
και την αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών με γνώμονα τις οικονομικές 
τους δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις, 
ιδίως το ποσοστό τους σε 
προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, 
καθώς και το ποσοστό δασικών 
εκτάσεων, 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.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, τη δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών με γνώμονα τις οικονομικές τους 
δυνατότητεςκαι την ανάπτυξη των 
υποδομών, τις εθνικές περιστάσεις και την 
ανάγκη διαχρονικής σύγκλισης, την 
ανάγκη να καταστεί ισότιμη και κοινωνικά 
δίκαιη η μετάβαση ώστε να μην αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο, εκτιμήσεις 
επιπτώσεων και 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.

Or. en

Τροπολογία 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz



PE652.651v01-00 68/219 AM\1206858EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Όταν λαμβάνονται τα σχετικά 
μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 
την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για τη συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων περιφερειών της Ένωσης, 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 και 
περιφερειακές 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.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης 
των κρατών μελών, τις διάφορες εθνικές 
περιστάσεις και τη διαθέσιμη στήριξη, 
καθώς και τη συμβολή της μετάβασης σε 
κλιματική ουδετερότητα για την ευζωία 
των πολιτών, για την ευημερία της 
κοινωνίας και για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας, την ενεργειακή και 
επισιτιστική ασφάλεια και οικονομική 
προσιτότητα, συνεκτιμώντας ιδίως την 
ανάγκη να καταπολεμηθεί η ενεργειακή 
φτώχεια, 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, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το 
2015 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας για 
μια δίκαιη μετάβαση προς 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομίες και 
κοινωνίες για όλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιστάσεις επισημάνθηκαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Δεκεμβρίου του 2019. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενεργειακή φτώχεια, 
καθώς και να γίνει αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΟΕ.

Τροπολογία 110
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η επιδίωξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με την αποτελεσματική 
οικονομική ανάκαμψη μετά από την 
πανδημία σε όλα τα κράτη μέλη· Οι 
θεμελιώδεις ευρωπαϊκοί στόχοι της 
εδαφικής συνοχής, της ομοιογενούς 
περιφερειακής ανάπτυξης και της 
αποτελεσματικής ανταγωνιστικότητας 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο 
παγκόσμιο πλαίσιο πρέπει πάντα να 
διασφαλίζονται και να μην τίθενται σε 
κίνδυνο από οποιοδήποτε μέτρο που 
λαμβάνεται σύμφωνα με τον νέο νόμο για 
το κλίμα.

Or. it

Τροπολογία 111
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Κατά τη διαδικασία επίτευξης του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή δίδουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 112
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Τα δάση διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο στη μετάβαση σε κλιματική 
ουδετερότητα. Η βιώσιμη, «κοντά στη 
φύση» διαχείριση των δασών είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη συνεχή 
απορρόφηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα και 
επίσης καθιστά δυνατή την παροχή 
ανανεώσιμων, φιλικών προς το κλίμα 
πρώτων υλών για προϊόντα υλοτομίας 
που προορίζονται για την αποθήκευση 
άνθρακα και μπορούν να 
υποκαταστήσουν τα υλικά και τα 
καύσιμα ορυκτής προέλευσης. Ο «τριπλός 
ρόλος» των δασών (καταβόθρες, 
αποθήκευση και υποκατάσταση) 
συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα που εκλύονται στην 
ατμόσφαιρα, διασφαλίζοντας παράλληλα 
ότι τα δάση συνεχίζουν να αναπτύσσονται 
και να προσφέρουν διάφορες άλλες 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 113
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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 
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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.

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. Η Επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη δήλωση, θα 
αναθεωρήσει τη νομοθεσία σχετικά με τα 
υλικά και τα προϊόντα, με στόχο την 
προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων 
υλικών και υλικών με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα, τα οποία έχουν οφέλη για το 
περιβάλλον και μπορούν να 
λειτουργήσουν ως καταβόθρες άνθρακα ή 
να υποκαταστήσουν μερικώς τα υλικά 
ορυκτής προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Τροπολογία 114
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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

της 12ης Δεκεμβρίου 2019, δηλώνει ότι 
όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές 
της Ένωσης πρέπει να παρουσιάζουν 
συνέπεια στη συμβολή τους προς την 
εκπλήρωση του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας με ταυτόχρονη εξασφάλιση 
ισότιμων όρων, και καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει αν αυτό απαιτεί προσαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην EGD περιγράφεται ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί 
κλιματική ουδετερότητα.

Τροπολογία 115
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί μια σταδιακή και 
προοδευτική εξέλιξη των πολιτικών και 
συλλογική προσπάθεια όλων των τομέων 
της οικονομίας και της κοινωνίας. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα 
της 12ης Δεκεμβρίου 2019, δηλώνει ότι 
όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές 
της Ένωσης πρέπει να παρουσιάζουν 
συνέπεια στη συμβολή τους προς την 
εκπλήρωση του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας με ταυτόχρονη εξασφάλιση 
ισότιμων όρων, και καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει αν αυτό απαιτεί προσαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων.
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Or. it

Τροπολογία 116
Andrey Novakov, Daniel Buda, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tomislav Sokol, Álvaro 
Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί αλλαγές σε 
ολόκληρο το φάσμα πολιτικής, φιλόδοξη 
και βιώσιμη 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 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματα της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019, δηλώνει ότι όλη η 
σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της 
Ένωσης πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια 
στη συμβολή τους προς την εκπλήρωση 
του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων 
όρων, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
αν αυτό απαιτεί προσαρμογή των 
υφιστάμενων κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 117
Isabel Carvalhais

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 

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

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

Or. en

Τροπολογία 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 119
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 προτίθεται, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 
παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες 
σχετικά με τις αναφερόμενες εκπομπές σε 
ολόκληρη την Ένωση και τις 
απορροφήσεις με χρονικό ορίζοντα το 
2030. Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται 
τροποποίηση του στόχου της Ένωσης για 
το 2030, προτίθεται να υποβάλει 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται, έως τις 
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επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

30 Ιουνίου 2021, να αξιολογήσει τον τρόπο 
με τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου. Η Ένωση επιβεβαιώνει 
τον στόχο της για μείωση των εκπομπών 
τουλάχιστον κατά 40 % έως το 2030 σε 
σύγκριση με το 1990 και θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο αύξησης του στόχου υπό την 
προϋπόθεση κοινής προσπάθειας, στο 
πλαίσιο της οποίας οι χώρες με τις 
περισσότερες εκπομπές επιτυγχάνουν 
συγκρίσιμα επίπεδα φιλοδοξίας.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2019 και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κατάσταση και τις 
ακριβείς οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19, προτείνουμε ο στόχος 
μείωσης για το 2030 να τεθεί στο 40 %. Θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της διατήρησης 
του ηγετικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως προϋπόθεσης για τη διασφάλιση πολιτικής 
αξιοπιστίας σε καιρούς κρίσης. Προκειμένου να κατανοηθεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο 
μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, στην εκτίμηση 
επιπτώσεων για το 2030 θα πρέπει να παρουσιαστούν και τα προβλεπόμενα στοιχεία για τις 
εκπομπές και τις απορροφήσεις που δηλώνονται.
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Τροπολογία 120
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. fr

Τροπολογία 121
Tamás Deutsch

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 

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

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 με 
ανάλυση ανά κράτος μέλος, στο πλαίσιο 
της οποίας αξιολογούνται οι 
αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο 
κρατών μελών, και λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάλυσή της για τα ενοποιημένα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα που υποβάλλονται στην Επιτροπή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου36, να επανεξετάσει τον 
στόχο της Ένωσης για το κλίμα για το 
2030 και να διερευνήσει τις επιλογές για 
νέο στόχο μείωσης των εκπομπών για το 
2030 κατά 50 % έως 55 % σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990· τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να επιτύχουν αυτόν τον 
στόχο, θα πρέπει να δεσμευτούν για τη 
μείωση των επιπέδων εκπομπών τους 
τουλάχιστον κατά 40 % έως 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 30 Ιουνίου 
2021, να αξιολογήσει τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

_________________ _________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 

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

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 122
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 τουλάχιστον κατά 
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 
τουλάχιστον κατά 55 % σε σύγκριση με το 
1990. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
ορίσει δεσμευτικούς στόχους μείωσης 
κατά 80 έως 85 % για το 2040, το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
έως το 2025.

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

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

Or. en
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Erik Bergkvist
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 124
Andrey Novakov, Daniel Buda, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tomislav Sokol, Álvaro 
Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

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

λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
προτείνει αναθεώρηση του στόχου της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, να 
διερευνήσει τις επιλογές για νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 έως 
και κατά 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990, και να προτείνει αναλογική 
χρηματοδότηση μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την επίτευξη 
του πιθανού νέου στόχου. 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 έως και κατά 55 % σε 
σύγκριση με το 1990.

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

36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 1).
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Τροπολογία 125
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου36, να επανεξετάσει τον στόχο 
της Ένωσης για το κλίμα για το 2030 και 
να διερευνήσει τις επιλογές για νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 κατά 
50 % 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 
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ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

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 % σε σύγκριση με το 1990.

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

36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 1).
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Τροπολογία 126
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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 

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

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 προτίθεται, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή της για 
τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, 
καθώς και τις επιπτώσεις σε εθνικό 
επίπεδο που προσδιορίζονται σε αυτήν, 
να επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για 
το κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 50 % έως 
55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Εφόσον κρίνει ότι απαιτείται τροποποίηση 
του στόχου της Ένωσης για το 2030, θα 
πρέπει να υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού, κατά περίπτωση. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 30 Ιουνίου 
2021, να αξιολογήσει τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή του 
εν λόγω στόχου προκειμένου να 
επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών κατά 
50 % έως 55 % σε σύγκριση με το 1990.

_________________ _________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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 

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

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

Or. en

Τροπολογία 127
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Τα μέτρα περιορισμού που 
λαμβάνονται ως απάντηση στην 
πανδημία της CoViD-19 θα προκαλέσουν 
την πιο σοβαρή υφεσιακή δίνη μετά από 
την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 
1929. Η επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας εντός του χρονικού 
πλαισίου που προβλέπεται από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είχε 
προκυκλικό αποτέλεσμα, ενώ είναι 
ζωτικής σημασίας η εφαρμογή ισχυρών 
αντικυκλικών πολιτικών. Ως εκ τούτου, 
είναι απαραίτητο να εξαρτάται η επίτευξη 
της κλιματικής ουδετερότητας από την 
πλήρη οικονομική ανάκαμψη όλων των 
κρατών μελών. . Έως τον Δεκέμβριο του 
2021, η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων 
που λαμβάνει υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, καθώς και την ανάλυση 
για τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, να 
επανεξετάσει τον στόχο της Ένωσης για το 
κλίμα για το 2030 και να διερευνήσει τις 
επιλογές για νέο στόχο για το 2030 ο 
οποίος θα είναι καταλληλότερος για το 
μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
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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.

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

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

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

Or. it

Τροπολογία 128
Andrey Novakov, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter 
Pollák, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

_________________ _________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 

36 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 



PE652.651v01-00 92/219 AM\1206858EL.docx

EL

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 1).

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 129
Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επιλογές για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 κατά 65 % 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 65 % σε 
σύγκριση με το 1990.

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

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

Or. en

Τροπολογία 130
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
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Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 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 αξιολογεί την ανάγκη για 
τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία και 
να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη 
θέσπιση των αναγκαίων μέτρων και τον 
καθορισμό του χρόνου που απαιτείται για 
τη γεφύρωση τους χάσματος μεταξύ 
προσδοκιών και πραγματικότητας. Σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν 
επιτύχει τον στόχο, η Επιτροπή θα 
μπορούσε να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να αξιολογεί τακτικά τα 
σχετικά εθνικά μέτρα και να εκδίδει 
συστάσεις, καθώς και να προσφέρει 
τεχνική υποστήριξη, όταν διαπιστώνει ότι 
τα μέτρα ενός κράτους μέλους δεν 
συνάδουν με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας ή είναι ανεπαρκή για τη 
βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας, 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη 
μείωση της ευπάθειας στην κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 131
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Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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. 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, 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. Σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Συνθηκών, η Επιτροπή οφείλει να 
διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό και 
μπορεί να κάνει χρήση των άρθρων 258 
και 260 της ΣΛΕΕ, κατά περίπτωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εφόσον η πρόοδος παρακολουθείται αποτελεσματικά, μπορεί να ενισχύσει την προβολή, τη 
διαφάνεια και το αίσθημα ευθύνης όσον αφορά τις προσπάθειες για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας. Συνεπώς, τα δεδομένα που αποκτώνται θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα 
στιγμή και όχι μόνο στο πλαίσιο τακτικών εκθέσεων. Οι νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μπορούν να επιβληθούν από την Επιτροπή με κάθε μέσο, 
μεταξύ άλλων και μέσω της δυνατότητας πρόσβασης σε διαδικασίες επί παραβάσει ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών.

Τροπολογία 132
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο. Σε περίπτωση που η 
συλλογική πρόοδος που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή 
τα μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. 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, με 
τήρηση του άρθρου 192 παράγραφος 5 
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της ΣΛΕΕ που προβλέπει προσωρινές 
διατάξεις για τα κράτη που θεωρούν 
δυσανάλογο το κόστος.

Or. fr

Τροπολογία 133
Andrey Novakov, Daniel Buda, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tomislav Sokol, Álvaro 
Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο. Σε περίπτωση που η 
συλλογική πρόοδος που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή 
τα μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να αξιολογεί τακτικά τα σχετικά εθνικά 
μέτρα και να εκδίδει συστάσεις, όταν 
διαπιστώνει ότι τα μέτρα της Ένωσης 
έχουν οδηγήσει σε μείωση της 
ανταγωνιστικότητας και 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 
ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.
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Τροπολογία 134
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν 
σε καλό δρόμο για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και 
της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά 
την πρόοδο. Σε περίπτωση που η 
συλλογική πρόοδος που σημειώνουν τα 
κράτη μέλη ως προς την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ή ως 
προς την προσαρμογή δεν είναι επαρκής ή 
τα μέτρα της Ένωσης δεν συνάδουν με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ή 
είναι ανεπαρκή για τη βελτίωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας, την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας ή τη μείωση της 
ευπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να αξιολογεί τακτικά τα σχετικά εθνικά 
και περιφερειακά 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.
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Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει 
ότι η αξιολόγηση είναι αξιόπιστη, 
αντικειμενική και βασισμένη στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά, τεχνικά και 
κοινωνικοοικονομικά ευρήματα, ότι είναι 
αντιπροσωπευτική ενός ευρέος φάσματος 
ανεξάρτητης εμπειρογνωσίας, και ότι 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που υποβάλλονται και δηλώνονται από τα 
κράτη μέλη, των εκθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και των βέλτιστων διαθέσιμων 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της 
IPCC 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 
εργασιών του.
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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 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.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι 
κοινότητες έχουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του μετασχηματισμού προς την 
κλιματική ουδετερότητα, θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η ισχυρή δημόσια και 
κοινωνική δραστηριοποίηση στις δράσεις 
για το κλίμα σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του εθνικού, του 
περιφερειακού και του τοπικού, 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 θα πρέπει να συνεργάζεται με 
όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα, 
προωθώντας την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, καθώς και με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών και η 
ευαισθητοποίηση, με στόχο την επίτευξη 
μιας κοινωνίας κλιματικά ουδέτερης και 
ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα. Θα 
αναπτυχθούν μέσα συμμετοχής για τη 
διασφάλιση της συμμετοχής όλων των 
κοινωνικών εταίρων, των οικονομικών 
φορέων και των πολιτών εν γένει στις 
στρατηγικές και στα σχέδια που 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές σχετικά 
με ζητήματα ενέργειας και κλιματικής 
διακυβέρνησης.
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Achieving a climate-neutral and a climate-resilient society must be based on exchanging 
information and raising public awareness. Strengthening these tools is a task that can be led 
by the Commission in the design and implementation of its public policies, in that they are 
based on a cross-cutting approach, whereas the proposed actions are specific to the sectoral 
policies that national, regional and local authorities may want to pursue, if appropriate. 
Reference to accessibility of information to all persons with disabilities is a mandatory EU 
compromise as signatory of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι 
κοινότητες έχουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση του μετασχηματισμού προς την 
κλιματική ουδετερότητα, θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η ισχυρή δημόσια και 
κοινωνική δραστηριοποίηση στις δράσεις 
για το κλίμα. 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, με στόχο τη συμμετοχή των 
πολιτών της Ένωσης και των 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση 
των 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 
πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών των 
κοινοτήτων που ενδέχεται να έχουν 
ευρύτερες επιπτώσεις εφόσον 
κλιμακωθούν και/ή αναπαραχθούν αλλού.
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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 
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. 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. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους 
εμπειρογνώμονες, μέσω ευρωπαϊκών 
πηγών χρηματοδότησης, να βρουν και να 
υλοποιήσουν καινοτόμες λύσεις όσον 
αφορά τις οικονομικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις για την 
επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(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) Οι πολίτες και οι κοινότητες 
υφίστανται κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις από τον μετασχηματισμό προς 
την κλιματική ουδετερότητα. Συνεπώς, η 
Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται με 
όλα τα μέρη της κοινωνίας, αξιοποιώντας 
τους πολυεπίπεδους διαλόγους για το 
κλίμα και την ενέργεια που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 
11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 142
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 143
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι 
περιφέρειες 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, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεργάζεται με όλα τα μέρη της 
κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συμφώνου 
για το κλίμα.

Or. es

Τροπολογία 144
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(20) Δεδομένου ότι οι πολίτες και οι 
κοινότητες, καθώς και οι περιφέρειες, 
έχουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
ενός ισότιμου και δίκαιου 
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 
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κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συμφώνου 
για το κλίμα.

δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συμφώνου 
για το κλίμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα θέλαμε να συμπεριληφθεί αναφορά στις περιφέρειες στην αρχή του άρθρου.

Τροπολογία 145
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει 
να διευκολύνει, μέσω συνεπούς και 
συνεχούς χρηματοδότησης, καινοτόμες 
τεχνικές και φυσικές λύσεις, όπως η 
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα, η αναδάσωση και άλλες, οι 
οποίες ενισχύουν την απορρόφηση αερίων 
του θερμοκηπίου, ως μόνο τρόπο για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας σε 
μία ανεπτυγμένη οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 146
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι και η πορεία για το κλίμα θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
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Συμβουλίου ή στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και να διευκολυνθεί η 
αξιολόγηση της συνέπειας των μέτρων με 
τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας 
και η αξιολόγηση της προόδου προς τον 
στόχο αυτόν, κάθε κράτος μέλος θα 
πρέπει να ορίσει, στο πλαίσιο της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999, μια σταδιακή πορεία για 
προοδευτική μείωση των καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση στοχεύοντας στον μηδενισμό τους 
- σύμφωνα με μελλοντικά 
μακροοικονομικά σενάρια - από το 2050.
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εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. it

Τροπολογία 148
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει, κατόπιν 
λεπτομερούς εκτίμησης επιπτώσεων, να 
παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο την πρόταση 
κανονισμού για τον καθορισμό πορείας 
για την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050.
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διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου 37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 149
Josianne Cutajar

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 

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη γιατους 
πολίτες και για όλους τους οικονομικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, των 
επενδυτών και των καταναλωτών, να 
εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα είναι μη 
αναστρέψιμη, να εξασφαλιστεί η σταδιακή 
διαχρονική μείωση και να διευκολυνθεί η 
αξιολόγηση της συνέπειας των μέτρων με 
τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας 
και η αξιολόγηση της προόδου προς τον 
στόχο αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τις επιλογές για τη δομή και 
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για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να καθοριστεί πορεία για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου 37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

τον σχεδιασμό πορείας για την επίτευξη 
μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση έως το 2050 
και, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

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

Or. en

Τροπολογία 150
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, η εξουσία καθορισμού των στόχων 
μείωσης εκπομπών πρέπει να ασκείται με 
την πλήρη συμμετοχή όλων των βασικών 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, δηλαδή 
κατόπιν διεξοδικής εκτίμησης 
επιπτώσεων, μέσω της νομοθετικής 
διαδικασίας και με βάση τη στρατηγική 
καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πορεία για την επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας συνίσταται σε de facto 
καθορισμό ενδιάμεσων στόχων οι οποίοι – για τον σκοπό της διασφάλισης της πολιτικής 
αξιοπιστίας της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα – θα πρέπει να παραμείνουν στην 
αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
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Τροπολογία 151
Andrey Novakov, Daniel Buda, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tomislav Sokol, Álvaro 
Amaro, Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων, των επενδυτών και των 
καταναλωτών, να εξασφαλιστεί ότι η 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα είναι μη αναστρέψιμη, να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή διαχρονική 
μείωση και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση 
της συνέπειας των μέτρων με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας και η 
αξιολόγηση της προόδου προς τον στόχο 
αυτόν, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να καθοριστεί πορεία για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 
οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 
στη διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου 37. 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 

(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 έχει προσαρμοστεί ορθά 
στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
όλων των περιφερειών και είναι μη 
αναστρέψιμη, να εξασφαλιστεί η σταδιακή 
διαχρονική μείωση και να διευκολυνθεί η 
αξιολόγηση της συνέπειας των μέτρων με 
τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας 
και η αξιολόγηση της προόδου προς τον 
στόχο αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διενεργήσει ολοκληρωμένη εκτίμηση των 
κοινωνικοοικονομικών και τομεακών 
επιπτώσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 
οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 
στη διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου 37.
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συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________ _________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 152
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη για 
όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των 
επενδυτών και των καταναλωτών, να 
εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα είναι μη 
αναστρέψιμη και λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση της κοινωνικής συνοχής, 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, σύμφωνα με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
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νομοθετικού έργου 37. Πιο συγκεκριμένα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

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

_________________ _________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
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Τροπολογία 153
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

(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 και κοινωνικά δίκαιη, 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 
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Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να καθοριστεί πορεία για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση έως το 2050. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 
οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 
στη διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου 37. Πιο συγκεκριμένα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

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

_________________ _________________
37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Σύμφωνα με τη δέσμευση της 
Επιτροπής στις αρχές για τη βελτίωση του 

(22) Σύμφωνα με τη δέσμευση της 
Επιτροπής στις αρχές για τη βελτίωση του 
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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.

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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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 

(23) Η κλιματική αλλαγή είναι εξ 
ορισμού διασυνοριακή πρόκληση , 
συνεπώς 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, 
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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,

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, 
Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας, όπως διατυπώνεται στο 
άρθρο 4 της ίδιας Συνθήκης, η Ένωση 
και τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία 
συνδρομή για την επίτευξη των στόχων 
του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο που 
προκύπτει από τους στόχους και τις 
συστάσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και απέχουν από τη 
λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να 
θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση 
των στόχων του παρόντος κανονισμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ειλικρινής συνεργασίας συμπληρώνει τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας και ενισχύει τις υποχρεώσεις αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ της ΕΕ και των 
κρατών μελών και ορίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να συνεργάζονται πιστά για την 
επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας

Τροπολογία 156
Mathilde Androuët

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 

(23) Η κλιματική αλλαγή είναι εξ 
ορισμού διασυνοριακή πρόκληση και 
απαιτείται η συντονισμένη δράση των 
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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,

κρατών μελών, των οποίων η συνεργασία 
θα τυγχάνει της στήριξης της 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,
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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 

(23) Η κλιματική αλλαγή είναι εξ 
ορισμού διασυνοριακή πρόκληση και 
απαιτείται συντονισμένη δράση σε επίπεδο 
Ένωσης για την αποτελεσματική 
συμπλήρωση και ενίσχυση των εθνικών 
και περιφερειακών 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 
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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,

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,
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Τροπολογία 158
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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 
υποστήριξη και ενίσχυση των εθνικών και 
περιφερειακών 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,
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Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 160
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 161
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2040, με σκοπό την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου που 
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θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού.

ορίζεται στο άρθρο 2 της συμφωνίας του 
Παρισιού, με τον περιορισμό της αύξησης 
της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 
1,5°C, και θεσπίζει ένα πλαίσιο για την 
επίτευξη προόδου στον παγκόσμιο στόχο 
προσαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 7 
της συμφωνίας του Παρισιού, σε πλήρη 
συνοχή με τον φιλόδοξο στόχο μηδενικής 
ρύπανσης της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 162
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 163
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
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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.

Ένωση έως το 2050, ο οποίος εγκρίθηκε 
ομόφωνα από τα κράτη μέλη, με σκοπό 
την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου 
θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 164
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή της προτεραιότητας της πρόληψης 
εκπομπών στην πηγή αντί για τον έλεγχο 
και τον μετριασμό, καθώς και στην αρχή 
της προφύλαξης και την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει».

Or. en

Τροπολογία 165
Caroline Roose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί το αργότερο έως το 2050, 
έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές να είναι 
μηδενικές έως το έτος εκείνο. Έως τον 
Ιούνιο του 2021, κάθε κράτος μέλος 
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ορίζει έναν δεσμευτικό εθνικό στόχο για 
την επίτευξη μηδενικών καθαρών 
εκπομπών στην επικράτειά του, σύμφωνα 
με την ημερομηνία συλλογικής επίτευξης 
του στόχου της Ένωσης που ορίζεται 
στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή αξιολογεί 
έως τον Σεπτέμβριο του 2023 εάν αυτοί οι 
εθνικοί στόχοι είναι επαρκείς και εάν δεν 
είναι, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 
σύμφωνα με τις συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 166
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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 και στα επιμέρους 
κράτη, θα έχουν ισοσκελιστεί το αργότερο 
έως το 2040, έτσι ώστε οι καθαρές 
εκπομπές να είναι μηδενικές έως το έτος 
εκείνο, επιδιώκοντας ταυτόχρονα 
σημαντικές μειώσεις σε απόλυτους όρους 
τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε 
εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 167
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 

1. Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 
των αερίων του θερμοκηπίου που 
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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.

ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, σε 
ολόκληρη την Ένωση, θα έχουν 
ισοσκελιστεί το αργότερο έως το 2050 
σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας 
του Παρισιού, έτσι ώστε οι καθαρές 
εκπομπές να είναι μηδενικές έως το έτος 
εκείνο, εξίσου σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 168
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, αποτελούν 
ουσιαστικό στόχο, μετά από την πλήρη 
οικονομική ανάκαμψη από την κρίση 
μετά την πανδημία της CoViD-19, την 
επίτευξη του οποίου προτείνει η 
Επιτροπή από το 2050.

Or. it

Τροπολογία 169
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η κλιματική ουδετερότητα υπολογίζεται με τη χρήση των 
αναφερόμενων τιμών.

Τροπολογία 170
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 στο σύνολο της ΕΕ έως το 
2050, έτσι ώστε οι καθαρές εκπομπές να 
είναι μηδενικές έως το έτος εκείνο.

Or. en

Τροπολογία 171
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 172
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό, 
περιφερειακό 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, της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής, καθώς και του διαφορετικού 
σημείου εκκίνησης του κάθε κράτους 
μέλους στη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα. Τα αντισταθμιστικά μέσα 
για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
τον μεγαλύτερο αντίκτυπο λόγω της 
μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, όπως το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού και η ρήτρα περί 
αλληλεγγύης στην οδηγία 2008/87/ΕΚ για 
τη θέσπιση συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ, θα αυξηθούν 
σημαντικά.

Or. en

Τροπολογία 173
Caroline Roose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 

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

της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας έναντι 
της κλιματικής αλλαγής για όλες τις 
πολιτικές, 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 καθώς και της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και του 
συνδέσμου μεταξύ κλίματος και 
βιοποικιλότητας για την αποκατάσταση 
των οικοσυστημάτων που είναι πλούσια 
σε άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 174
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί στόχοι για κλιματική ουδετερότητα σε εθνικό επίπεδο είναι ύψιστης σημασίας για τη 
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διασφάλιση της επίτευξης του στόχου της Ένωσης με δίκαιη κατανομή, καθώς και για να 
αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των κρατών μελών και το φαινόμενο παρασιτισμού.

Τροπολογία 175
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 176
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η επίτευξη των επιμέρους στόχων 
και, κατ’ επέκταση, η συλλογική επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της προώθησης της 
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ 
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των κρατών μελών, της κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής και της προστασίας 
των ευάλωτων πολιτών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 177
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 178
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 
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σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών, καθώς και μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειών ώστε να διασφαλιστεί ότι 
κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο.

Or. es

Τροπολογία 179
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατόπιν συμφωνίας, 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 το 
κοινωνικό, οικονομικό και τομεακό 
πλαίσιο, καθώς και τη σημασία της 
προώθησης της δικαιοσύνης και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 180
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συλλογική επίτευξη του στόχου 

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

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, καθώς και της ενίσχυσης μιας 
δίκαιης μετάβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπλήρωση του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας απαιτεί κατάλληλη υποστήριξη ώστε να 
διασφαλιστεί η αξιοπιστία των προσπαθειών της ΕΕ.

Τροπολογία 181
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ομοιογενής 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 και των περιφερειών τους.

Or. en

Τροπολογία 182
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

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

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

Or. en

Τροπολογία 183
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 184
Erik Bergkvist

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 

3. Υπό το πρίσμα του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, ο στόχος της 
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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.

Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, ορίζεται 
ως μείωση των εκπομπών κατά 65 % σε 
σύγκριση με το 1990. 

Or. en

Τροπολογία 185
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2021 και 
μετά τη διεξαγωγή εκτίμησης 
κοινωνικοοικονομικών και τομεακών 
επιπτώσεων, η Επιτροπή θα προτείνει 
επανεξέταση του στόχου 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 διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030 έως και 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και θα προτείνει 
ανάλογη χρηματοδότηση μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την επίτευξη 
του πιθανού νέου στόχου. Εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι χρειάζεται τροποποίηση του εν 
λόγω στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 186
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, η 
Επιτροπή μπορεί να 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, καθώς και υπό το 
πρίσμα του μεταβαλλόμενου 
κοινωνικοοικονομικού πλαισίου στην ΕΕ, 
δεδομένης της κρίσης που προέκυψε από 
τα μέτρα περιορισμού που ελήφθησαν για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας της 
CoViD-19, και να διερευνήσει δυνατότητες 
για νέο στόχο μείωσης των εκπομπών για 
το 2030 ο οποίος θα είναι καταλληλότερος 
για το μεταβαλλόμενο οικονομικό 
πλαίσιο. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι 
χρειάζεται τροποποίηση του εν λόγω 
στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. it

Τροπολογία 187
Tamás Deutsch

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 

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 
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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.

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. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μείωσης των εκπομπών για το 
2030 σε επίπεδο ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να δεσμευθούν για τη μείωση των 
επιπέδων εκπομπών τους τουλάχιστον 
κατά 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 
επίπεδο του 1990.

Or. en

Τροπολογία 188
Isabel Carvalhais

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, 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 % ή περισσότερο εάν δικαιολογείται 
δεόντως βάσει των καλύτερων και πλέον 
ενημερωμένων επιστημονικών στοιχείων, 
σε σύγκριση με το 1990. Εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι χρειάζεται τροποποίηση του εν 
λόγω στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 



PE652.651v01-00 138/219 AM\1206858EL.docx

EL

και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 189
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, 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. Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει αξιολόγηση 
κόστους-οφέλους σε επίπεδο κρατών 
μελών. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι 
χρειάζεται τροποποίηση του εν λόγω 
στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 190
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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 

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 
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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.

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% σε 
σύγκριση με το 1990. Εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι χρειάζεται τροποποίηση του εν 
λόγω στόχου με βάση νέα στερεά 
επιστημονικά δεδομένα, διατυπώνει τις 
ενδεδειγμένες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 191
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 και 
55% σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Η Επιτροπή θα καταρτίσει 
διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων με στόχο 
την επανεξέταση του στόχου 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, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τις 
αναφερόμενες εκπομπές σε ολόκληρη την 
Ένωση και τις απορροφήσεις με χρονικό 
ορίζοντα το 2030, και θα διερευνήσει 
δυνατότητες για νέο στόχο μείωσης των 
εκπομπών για το 2030. Η εκτίμηση 
επιπτώσεων θα καλύπτει τις επιπτώσεις 
στην ΕΕ, στα κράτη μέλη και σε τομεακά 
επίπεδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την προηγούμενη (Η πρόταση του εισηγητή για στόχο μείωσης κατά 65% το 
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2030 υπερβαίνει αυτήν που συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον 
Δεκέμβριο του 2019 και όσα είναι εφικτό να συμφωνηθούν χωρίς να γνωρίζουμε τις ακριβείς 
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της 
διατήρησης του ηγετικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως προϋπόθεση πολιτικής 
αξιοπιστίας στην εποχή της κρίσης. Η πιθανή αύξηση του στόχου μείωσης των εκπομπών θα 
αποφασιστεί πρώτα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.)

Τροπολογία 192
Caroline Roose

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 το 
αργότερο, 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.

Or. en

Τροπολογία 193
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 

3. Έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο της 
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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.

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 τουλάχιστον 
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.

Or. en

Τροπολογία 194
Tonino Picula

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, 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 65% σε 
σύγκριση με το 1990. Εάν η Επιτροπή 
κρίνει ότι χρειάζεται τροποποίηση του εν 
λόγω στόχου, διατυπώνει τις ενδεδειγμένες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 195
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Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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, 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 καθορίσει νέο στόχο 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 κατά 
65% σε σύγκριση με το 1990. Εάν η 
Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται 
τροποποίηση του εν λόγω στόχου, 
διατυπώνει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 196
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε κράτος μέλος θα επιτύχει 
την κλιματική ουδετερότητα έως το 2040 
και θα επανεξετάσει τα εθνικά σχέδια για 
την ενέργεια και το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 197
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας που 
αφορά την επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 65 % σε σύγκριση με το 
1990 και να επιτευχθεί ο στόχος 
κλιματικής ουδετερότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα λάβει 
τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Η Επιτροπή 
αξιολογεί ιδίως τις επιλογές για την 
ευθυγράμμιση των εκπομπών από τις 
αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές 
με τον στόχο για το 2030 και τον στόχο 
κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, 
προκειμένου οι καθαρές εκπομπές στους 
εν λόγω τομείς να είναι μηδενικές έως το 
2050 το αργότερο, και υποβάλλει 
αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 198
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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 

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, καθώς 
και όλες οι πολιτικές της ΕΕ, η νομοθεσία 
και τα χρηματοδοτικά και επενδυτικά 
μέσα και η εφαρμογή τους, προκειμένου 
να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών κατά 
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αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

65 % 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 
νομικά δεσμευτικών ενδιάμεσων στόχων 
και άλλων νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 199
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2021 η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τους τρόπους με 
τους οποίους θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας που 
αφορά την επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για το 2030, προκειμένου να 
ενισχυθεί η προστασία κατά της 
διαρροής άνθρακα μέσω της θέσπισης 
ενός μηχανισμού διασυνοριακής 
προσαρμογής του άνθρακα, και να 
κινητοποιηθούν επαρκείς πόροι για όλες 
τις επενδύσεις που απαιτούνται για την 
επίτευξη αυτού του στόχου. Η Επιτροπή 
θα αξιολογήσει ειδικότερα τις επιλογές 
για τους τρόπους με τους οποίους οι 
εκπομπές από όλους τους τομείς μπορούν 
να συμβάλουν στον στόχο για το 2030 και 
στον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας για το 2050.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για την αναφορά στον στόχο μείωσης 65% για το 2030.
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Τροπολογία 200
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 201
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 202
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2022 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 προτείνει την επίτευξη 
μείωσης των εκπομπών έως και 55 % σε 
σύγκριση με το 1990 και να επιτευχθεί ο 
στόχος κλιματικής ουδετερότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 203
Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στόχου της Ένωσης για το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών κατά 65 % σε σύγκριση με το 
1990 και να επιτευχθεί ο στόχος 
κλιματικής ουδετερότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και θα 
εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης των 
αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
της έγκρισης νομοθετικών προτάσεων, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 205
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή θα εκπονήσει σχέδιο 
για την κινητοποίηση επαρκούς 
χρηματοδότησης για επενδύσεις που 
απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου 
για την κλιματική ουδετερότητα που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
ιδίως για την κάλυψη των αναγκών των 
κρατών μελών, των περιφερειών και των 
πολιτών που πλήττονται περισσότερο από 
την πολιτική για το κλίμα. Αυτό το σχέδιο 
θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες 
σχετικά με την απαιτούμενη 
χρηματοδότηση σε τομεακό επίπεδο, 
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού ενός τέτοιου στόχου χωρίς τη συγκατάθεση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και χωρίς πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίτευξης αυτού 
του στόχου. Είναι πιο σημαντικό να σχηματίσουμε μια σαφή εικόνα όλων των διαθέσιμων 
χρηματοοικονομικών μέτρων.

Τροπολογία 206
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι και η πορεία για το κλίμα θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου ή στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 207
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή διεξάγει τακτική 
αξιολόγηση της προόδου που 
σημειώνεται συλλογικά από τα κράτη 
μέλη, με σκοπό την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 2050.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πορεία για την επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας συνίσταται σε de facto 
καθορισμό ενδιάμεσων στόχων οι οποίοι – για τον σκοπό της διασφάλισης της πολιτικής 
αξιοπιστίας της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα – παραμένουν στην αρμοδιότητα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τροπολογία 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

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

1. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει, στο 
πλαίσιο της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής του που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, μια ενδεικτική πορεία με 
σκοπό την επίτευξη του στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Or. it

Τροπολογία 209
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τις επιλογές 
για τη δομή και τον σχεδιασμό μιας 
πορείας σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό την 
επίτευξη του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 έως το 2050, και υποβάλλει 
σχετική νομοθετική πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Το αργότερο εντός έξι μηνών 
μετά από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία και, κατά περίπτωση, μπορεί 
να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για τροποποίηση του 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 210
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Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εάν το κρίνει απαραίτητο, η 
Επιτροπή υποβάλει σχετική νομοθετική 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, ακολουθούμενη από μαι 
λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω της πρότασης μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 
2050. Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά 
από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

Or. en

Τροπολογία 211
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 212
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω του καθορισμού μιας πορείας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου κλιματικής ουδετερότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 
2040. Το αργότερο εντός έξι μηνών μετά 
από κάθε παγκόσμιο απολογισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού ή κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την πορεία.

Or. en

Τροπολογία 213
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η 
Επιτροπή καθορίζει, βάσει των κριτηρίων 
που ορίζονται στην παράγραφο 3, μια 
πορεία σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό την 
επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 έως το 2050. Το 
αργότερο εντός έξι μηνών μετά από κάθε 
παγκόσμιο απολογισμό που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 της συμφωνίας του 
Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει την 
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αναφέρεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας 
του Παρισιού, η Επιτροπή επανεξετάζει 
την πορεία.

πορεία.

Or. en

Τροπολογία 214
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 215
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πορεία για την επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας συνίσταται σε de facto 
καθορισμό ενδιάμεσων στόχων οι οποίοι – για τον σκοπό της διασφάλισης της πολιτικής 
αξιοπιστίας της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα – θα πρέπει να παραμείνουν στην 
αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τροπολογία 216
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
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Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η πορεία ξεκινά από τον στόχο της 
Ένωσης για το κλίμα για το 2030, που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3. Σε 
κανένα έτος από το 2031 έως το 2049, οι 
συνολικές εκπομπές της Ένωσης δεν θα 
υπερβαίνουν το όριο που ορίζεται από μια 
γραμμική πορεία μεταξύ του στόχου της 
Ένωσης για το 2030 και του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας για το 2050.

Or. en

Τροπολογία 217
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν μπορεί από μόνη της να θέσει πορεία. Όλες οι βασικές αποφάσεις πρέπει να 
περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ακολουθώντας την πολιτική 
καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τροπολογία 218
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 219
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Κατά τον καθορισμό της πορείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη εξετάζουν, κατά κύριο λόγο αλλά όχι 
αποκλειστικά τα ακόλουθα:

Or. it

Τροπολογία 220
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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:

Or. en

Τροπολογία 221
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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:

Or. en

Τροπολογία 222
Tamás Deutsch
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 223
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 224
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την αλλαγή του οικονομικού 
πλαισίου που συνέβη λόγω της πανδημίας 
της CoViD-19·

Or. it

Τροπολογία 226
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

β) την ανταγωνιστικότητα εντός της 
Ένωσης και για την παγκόσμια αγορά, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ·

Or. it

Τροπολογία 227
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

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

Or. en

Τροπολογία 228
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Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

β) την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 229
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης, 
βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη, 
συμπεριλαμβανομένης της προόδου σε 
κοινωνικούς στόχους όπως η 
προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 230
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τη συνεχιζόμενη και 
προβλεπόμενη οικονομική ύφεση λόγω 
συμμετρικών ή ασύμμετρων κραδασμών 
με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων 
εργασίας και την παρακμή των 
περιφερειών·
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Or. en

Τροπολογία 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τους δημοσιονομικούς όρους του·

Or. it

Τροπολογία 232
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) την αποτελεσματική 
διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών, μη 
επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων για την 
επίτευξη των στόχων κλιματικής 
ουδετερότητας·

Or. it

Τροπολογία 233
Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία· γ) τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, 
τηρώντας παράλληλα την έννοια της 
τεχνολογικής ουδετερότητας και την 
ανάγκη για έρευνα ή επενδύσεις σε ώριμη, 
νέα, υποσχόμενη τεχνολογία σε όλους 
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τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 τη διαθεσιμότητά της στην αγορά, 
προκειμένου να ενισχυθεί η εμπορία·

Or. it

Τροπολογία 235
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 236
Isabel Carvalhais

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 τον αντίκτυπο της χρήσης της·
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Τροπολογία 237
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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 τεχνολογική πρόοδο·

Or. en

Τροπολογία 238
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 πρόσβαση σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 239
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, τη 
μείωση της ενεργειακής φτώχειας και 
ευπάθειας, διασφαλίζοντας την πρόσβαση 
σε οικονομικά προσιτή ενέργεια, καθώς 
και την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·
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Or. en

Τροπολογία 240
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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 
ανάγκη για αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας και για διασφάλιση του 
δικαιώματος στην ενέργεια για τους 
πολίτες της ΕΕ, καθώς και την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 241
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
την ανάγκη καταπολέμησης της 
ενεργειακής φτώχειας με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 242
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) την τεχνολογική ουδετερότητα και 
το δικαίωμα των κρατών μελών να 
καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 243
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τις διαφορετικές συνθήκες και 
ιδιαιτερότητες των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 244
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 
και τα οικοσυστήματα·

Or. en

Τροπολογία 245
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 246
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Cristian 
Ghinea

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 και αλληλεγγύη 
καθώς και την κοινωνική και οικονομική 
συνοχή εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών, διασφαλίζοντας Ευρωπαϊκά μέσα 
για την υποστήριξη της πολιτικής 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 247
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη την εδαφική συνοχή της 
ΕΕ·



PE652.651v01-00 166/219 AM\1206858EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 248
Isabel Carvalhais

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 και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
διασυνοριακής διάστασης·

Or. en

Τροπολογία 249
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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 και την αλληλεγγύη 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών και 
των περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 250
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, 
οικονομική βιωσιμότητα και διαχρονική 
προοδευτικότητα στη μείωση των 
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εκπομπών·

Or. it

Τροπολογία 251
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 252
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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 με 
έμφαση στην κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 253
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek

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

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

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

Or. en

Τροπολογία 254
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) τις επενδυτικές συνολικές ανάγκες 
και όλες τις ευκαιρίες·

Or. it

Τροπολογία 255
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες και 
ευκαιρίες·

ζ) τις επενδυτικές ανάγκες, 
επιπτώσεις και ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 256
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την ανάγκη να διασφαλιστεί η) την ανάγκη να διασφαλιστεί 
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ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση· ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, με 
παράλληλη διατήρηση της απασχόλησης 
και έγκριση των απαραίτητων για τον 
σκοπό αυτό διατάξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 192 παράγραφος 5 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 257
Isabel Carvalhais

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, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 258
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, 
ιδιαίτερα σε αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές, που 
επηρεάζονται από τη διαδικασία της 
μετάβασης·

Or. en
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Τροπολογία 259
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 οικονομική και κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 260
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) την αποτελεσματικότητα στην 
εξάλειψη των περιφερειακών 
ανισορροπιών·

Or. it

Τροπολογία 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Τροπολογία 262
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
πρόσφατων εκθέσεων της IPCC και μιας 
ολοκληρωμένης κοινωνικοοικονομικής 
και τομεακής εκτίμησης επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 263
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, καθώς 
και τις πλέον πρόσφατες εκθέσεις της 
IPCC, εκτός από τα μοντέλα που 
βασίζονται στο σενάριο RCP8.5.

Or. it

Τροπολογία 264
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, 

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

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 
πλέον πρόσφατων εκθέσεων της IPCC.

Or. it

Τροπολογία 265
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 266
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίστροφη σειρά απαρίθμησης και προτεραιότητας: Η Ένωση πρέπει να θέσει τις 
προτεραιότητές της κατά κύριο λόγο με βάση επιστημονικά στοιχεία, κοινωνικές και 
οικολογικές ανάγκες.

Τροπολογία 267
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) τις διαφορετικές θέσεις εκκίνησης 
των κρατών μελών και τις διαφορετικές 
επιπτώσεις και δαπάνες που η επίτευξη 
του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας θα έχει στις οικονομίες 
και τις κοινωνίες τους·
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Or. en

Τροπολογία 268
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) τις διαφορετικές εθνικές 
περιστάσεις των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 269
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) τη δέσμευση για παγκόσμια ηγεσία 
στην κλιματική ουδετερότητα·

Or. en

Τροπολογία 270
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους 
να καθορίζει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα σύμφωνα με το άρθρο 194 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 271
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 
αποτυπώματος νερού στις εμπορικές 
σχέσεις με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 272
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα δικαιώματα των κρατών 
μελών στον καθορισμό του δικού του 
σεναρίου για την επίτευξη των στόχων για 
το κλίμα και της κλιματικής 
ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 273
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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.

Or. en

Τροπολογία 274
Caroline Roose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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. Έως τις 30 
Ιουνίου 2021, τα κράτη μέλη θα 
εκπονήσουν εθνικές στρατηγικές για τη 
σταδιακή κατάργηση της στήριξης των 
ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων 
επιδοτήσεων και των μηχανισμών 
δυναμικότητας έως το 2025 το αργότερο. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
σχέδια για την αποκατάσταση και 
ενίσχυση των φυσικών καταβόθρων 
άνθρακα, όπως τα δάση, τους τυρφώνες 
και τις θάλασσες, έως το τέλος του 2023 
και να ολοκληρώσουν την παράδοση έως 
το 2030. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα και 
τα κράτη μέλη της Ένωσης διασφαλίζουν 
ένα νομικό μέσο για να συμπεριλάβουν 
έναν δεσμευτικό στόχο (σε εκτάρια) για 
τα κράτη μέλη ώστε να αποκαταστήσουν 
και να προστατεύσουν το 30% των 
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εδαφών και των θαλάσσιων περιοχών 
τους, με το 10 % αυστηρά 
προστατευμένο.

Or. en

Τροπολογία 275
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν σε συνεργασία με περιφέρειες 
και δήμους 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. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την ενσωμάτωση της 
περιφερειακής και τοπικής προοπτικής 
κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή 
των στρατηγικών και των σχεδίων 
προσαρμογής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

The impact of the consequences of climate change is uneven across territories, with a 
different effect depending on multiple factors at play. There are inequalities in the impact of 
climate change effects due to geographical location, socio-economic circumstances; in short, 
in the level of risk, exposure and vulnerability.This gives rise to a need, when it comes to 
assessing the risks of the impact of climate change, to make distinctions at regional or even 
local level, based on geographical and socio-economic factors. As a result, despite the global 
nature of the problem of climate change, adaptation should be tailored to the characteristics 
of each territory depending on the type of impacts and their specific scope. This does not 
prevent the development of these policies from being structured around common strategies 
covering areas over and above those to be aligned.
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Τροπολογία 276
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν ρεαλιστικές στρατηγικές και 
σχέδια προσαρμογής που περιλαμβάνουν 
ολοκληρωμένα πλαίσια διαχείρισης 
κινδύνων, τα οποία βασίζονται σε τοπικές 
και περιφερειακές ανάγκες και 
πραγματικές τοπικές μετρήσεις των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε 
στέρεες βάσεις για το κλίμα και την 
ευπάθεια και σε αξιολογήσεις προόδου.

Or. en

Τροπολογία 277
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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 λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες 
και την ανάγκη για διαφοροποιημένο 
ρυθμό.

Or. en

Τροπολογία 278
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν στρατηγικές και σχέδια 
προσαρμογής με συγκεκριμένους στόχους 
μείωσης που περιλαμβάνουν 
ολοκληρωμένα πλαίσια διαχείρισης 
κινδύνων, τα οποία βασίζονται σε στέρεες 
βάσεις για το κλίμα και την ευπάθεια και 
σε αξιολογήσεις προόδου.

Or. en

Τροπολογία 279
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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, σε 
αξιολογήσεις προόδου και επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 280
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και στη 
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συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή 
αξιολογεί, μαζί με την αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, τα εξής:

συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή 
αξιολογεί, μαζί με την αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη 
συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή 
αξιολογεί, μαζί με την αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, τα εξής:

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2031 και στη 
συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή 
αξιολογεί, μαζί με την αξιολόγηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, τα εξής:

Or. it

Τροπολογία 282
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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) 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·

Or. it

Τροπολογία 283
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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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) 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα θέλαμε να διατηρήσουμε την αρχική διατύπωση - αλλά χωρίς αναφορά στην πορεία που 
ισοδυναμεί με τον καθορισμό ενδιάμεσων στόχων μείωσης χωρίς σχετική απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Θέμα που καλύπτεται από πρόταση νέας διατύπωσης στο άρθρο 3 
παράγραφος 1).

Τροπολογία 284
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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) τη συλλογική και εθνική 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·

Or. en

Τροπολογία 285
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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

Or. en

Τροπολογία 286
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 παραπέμπει στην αξιολόγησή 
της στην 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 προωθήσει μια διαφανή 
και κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς την 
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου εκπομπών 
διοξειδίου άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει την πρόοδο που σημειώνουν οι 
περιφέρειες και οι μητροπολιτικές περιφέρειες (όπως ορίζονται στον κατάλογο EUROSTAT) για 
την προώθηση μιας διαφανούς παρακολούθησης των συχνά αρμόδιων αρχών σε πολιτικές που 
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σχετίζονται άμεσα με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας

Τροπολογία 287
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 και 
μαζί με μια έκθεση για την κατάσταση 
της περιφερειακής ανάπτυξης, της 
εδαφικής συνοχής και της οικονομικής 
ανάκαμψης.

Or. it

Τροπολογία 288
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – 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 τις εν λόγω 
αξιολογήσεις και τα συμπεράσματά τους 
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, και τα 
δημοσιοποιεί.

Or. en
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Τροπολογία 289
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και 
στη συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα εξής:

2. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2031 και 
στη συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τα εξής:

Or. it

Τροπολογία 290
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συνέπεια των ενωσιακών 
μέτρων με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1·

α) τη συνέπεια των ενωσιακών 
μέτρων με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα θέλαμε να διατηρήσουμε την αρχική διατύπωση - αλλά χωρίς αναφορά στην πορεία που 
ισοδυναμεί με τον καθορισμό ενδιάμεσων στόχων μείωσης χωρίς σχετική απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Θέμα που καλύπτεται από πρόταση νέας διατύπωσης στο άρθρο 3 
παράγραφος 1).

Τροπολογία 291
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συνέπεια των ενωσιακών 
μέτρων με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1·

α) τη συνέπεια των ενωσιακών 
μέτρων με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1·

Or. it

Τροπολογία 292
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τον οικονομικό αντίκτυπο των 
προαναφερθέντων μέτρων στην 
οικονομία της Ένωσης, της ζώνης του 
ευρώ και των κρατών μελών ξεχωριστά, 
όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση με τις 
χώρες εκτός ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 293
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 σχετικής 
χρηματοδότησης για τη διασφάλιση 
προόδου όσον αφορά την προσαρμογή, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

Or. en
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Τροπολογία 294
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση στην παράγραφο 1 και η 
επανεξέταση στην παράγραφο 2 
διενεργούνται βάσει ενός κοινού 
συστήματος πληροφοριών της ΕΕ, 
προσιτού στο κοινό, ενσωματώνοντας τις 
πληροφορίες που παράγονται από τους 
διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται 
στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας και στην προώθηση της 
προσαρμογής. Οι απαιτήσεις τίθενται για 
να διασφαλιστεί η τυποποίηση και η 
ομοιογένεια των πληροφοριών 
διασφαλίζοντας ότι αποτελούνται από 
δεδομένα που είναι ευκόλως εύχρηστα, 
προσβάσιμα, διαλειτουργικά και 
επαναχρησιμοποιήσιμα. Αυτό το σύστημα 
θα επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση και οι νέες 
τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 295
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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 

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 
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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 
παράγραφος 1.

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, αξιολογεί την ανάγκη 
τεχνικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας, 
συνεργάζεται με το κράτος μέλος για τη 
θέσπιση των απαραίτητων μέτρων και 
τον καθορισμό του χρόνου που απαιτείται 
για να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ των 
προσδοκιών και της πραγματικότητας. 
Εάν το κράτος μέλος αποτύχει στην 
επίτευξη του στόχου, η Επιτροπή 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες, ταυτόχρονα με την 
επανεξέταση της πορείας που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 296
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 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, ή ότι τα ενωσιακά μέτρα 
έχουν οδηγήσει στην απώλεια 
ανταγωνιστικότητας και θέσεων εργασίας 
σε συγκεκριμένους τομείς, λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις Συνθήκες, 
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παράγραφος 1. ταυτόχρονα με την επανεξέταση της 
πορείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
παράγραφος 1.

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 είναι 
συμβατά με την οικονομική βιωσιμότητα 
ή με την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης 
και των κρατών μελών σε σύγκριση με τις 
χώρες εκτός ΕΕ 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.

Or. it

Τροπολογία 298
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει 
της αξιολόγησης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, ότι τα ενωσιακά 
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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 
παράγραφος 1.

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.

Or. en

Τροπολογία 299
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 
παράγραφος 1.

3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει 
της αξιολόγησης που 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, λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις Συνθήκες, 
ταυτόχρονα με την επανεξέταση της 
πορείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Γλωσσολογική τροποποίηση

Τροπολογία 300
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε σχέδιο 
μέτρου και κάθε νομοθετική πρόταση υπό 
το πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, πριν από την έγκριση, 
συμπεριλαμβάνει την ανάλυση αυτή στην 
εκτίμηση επιπτώσεων που τυχόν συνοδεύει 
το εν λόγω μέτρο ή πρόταση, και 
δημοσιοποιεί το συμπέρασμα της 
αξιολόγησης αυτής κατά τον χρόνο της 
έγκρισης.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε σχέδιο 
μέτρου και κάθε νομοθετική πρόταση υπό 
το πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, σταθμίζοντάς το με τον 
στόχο της οικονομικής ανάκαμψης της 
Ένωσης και των κρατών μελών, της 
εδαφικής συνοχής και της περιφερειακής 
ανάπτυξης με σκοπό μια δίκαιη 
ισορροπία, πριν από την έγκριση· 
συμπεριλαμβάνει την ανάλυση αυτή στην 
εκτίμηση επιπτώσεων που τυχόν συνοδεύει 
το εν λόγω μέτρο ή πρόταση, και 
δημοσιοποιεί το συμπέρασμα της 
αξιολόγησης αυτής κατά τον χρόνο της 
έγκρισης.

Or. it

Τροπολογία 301
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε σχέδιο 
μέτρου και κάθε νομοθετική πρόταση υπό 
το πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, όπως αποτυπώνεται στην 
πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, πριν από την έγκριση, 

4. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε σχέδιο 
μέτρου και κάθε νομοθετική πρόταση υπό 
το πρίσμα του στόχου για κλιματική 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 πριν από την έγκριση, 
συμπεριλαμβάνει την ανάλυση αυτή στην 
εκτίμηση επιπτώσεων που τυχόν συνοδεύει 
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συμπεριλαμβάνει την ανάλυση αυτή στην 
εκτίμηση επιπτώσεων που τυχόν συνοδεύει 
το εν λόγω μέτρο ή πρόταση, και 
δημοσιοποιεί το συμπέρασμα της 
αξιολόγησης αυτής κατά τον χρόνο της 
έγκρισης.

το εν λόγω μέτρο ή πρόταση, και 
δημοσιοποιεί το συμπέρασμα της 
αξιολόγησης αυτής κατά τον χρόνο της 
έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα θέλαμε να διατηρηθεί η αρχική διατύπωση - χωρίς ωστόσο να γίνει αφορά στην πορεία που 
ισοδυναμεί με καθορισμό ενδιάμεσων στόχων μείωσης χωρίς σχετική απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (θέμα που καλύπτεται από την πρόταση νέας διατύπωσης στο άρθρο 3 
παράγραφος 1).

Τροπολογία 302
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη 
συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα εξής:

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και στη 
συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 303
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και στη 
συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα εξής:

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2031 και στη 
συνέχεια κάθε 5 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα εξής:

Or. it
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Τροπολογία 304
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον τα εθνικά μέτρα που 
χαρακτηρίζονται, με βάση τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα ή τις 
διετείς εκθέσεις προόδου που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999, συναφή για την επίτευξη 
του στόχου για κλιματική ουδετερότητα 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
είναι συνεπή με τον εν λόγω στόχο, όπως 
αυτός αποτυπώνεται στην πορεία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

α) κατά πόσον τα εθνικά μέτρα που 
χαρακτηρίζονται, με βάση τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα ή τις 
διετείς εκθέσεις προόδου που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999, συναφή για την επίτευξη 
του στόχου για κλιματική ουδετερότητα 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
και για οικονομική ανάκαμψη, εδαφική 
συνοχή και περιφερειακή ανάπτυξη, είναι 
συνεπή με τον εν λόγω στόχο, όπως αυτός 
αποτυπώνεται στην αντίστοιχη πορεία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

Or. it

Τροπολογία 305
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον τα εθνικά μέτρα που 
χαρακτηρίζονται, με βάση τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα ή τις 
διετείς εκθέσεις προόδου που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999, συναφή για την επίτευξη 
του στόχου για κλιματική ουδετερότητα 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 
είναι συνεπή με τον εν λόγω στόχο, όπως 
αυτός αποτυπώνεται στην πορεία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

α) κατά πόσον είναι συνεπή τα εθνικά 
μέτρα που χαρακτηρίζονται, 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα ή 
των διετών εκθέσεων προόδου που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999, συναφή για την επίτευξη 
του στόχου για κλιματική ουδετερότητα 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα θέλαμε να διατηρήσουμε την αρχική διατύπωση - αλλά χωρίς αναφορά στην πορεία. Όπως 
αναφέρεται στην τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η πορεία για την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας ισοδυναμεί με de facto καθορισμό ενδιάμεσων στόχων που δεν 
αποφασίζονται από την Επιτροπή. Για σκοπούς πολιτικής αξιοπιστίας της πολιτικής της ΕΕ για 
το κλίμα - παραμένει στις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Τροπολογία 306
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 
διάφορους εξωτερικούς για τα κράτη 
μέλη παράγοντες που επηρεάζουν την 
πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης 
κατάστασης ανωτέρας βίας.

Or. en

Τροπολογία 307
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

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 
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35 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Επιτροπή παραπέμπει στην αξιολόγησή 
της 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 επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου 
εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει την πρόοδο που σημειώνουν οι 
περιφέρειες και οι μητροπολιτικές περιφέρειες (όπως ορίζονται στον κατάλογο EUROSTAT) για 
την προώθηση μιας διαφανούς παρακολούθησης των συχνά αρμόδιων αρχών σε πολιτικές που 
σχετίζονται άμεσα με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας

Τροπολογία 308
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 δεν 
συνάδουν με τους στόχους κλιματικής 
ουδετερότητας που είναι συμβατοί με 
αυτούς της οικονομικής ανάκαμψης, της 
εδαφικής συνοχής και της περιφερειακής 
ανάπτυξης και όπως αποτυπώνονται στην 
αντίστοιχη 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 ή να εγκρίνει 
πρωτοβουλίες οικονομικής στήριξης για 
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το κράτος μέλος που είναι κατάλληλες για 
τη διευκόλυνση της επίτευξης των 
προαναφερθέντων στόχων. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί κάθε τέτοια σύσταση.

Or. it

Τροπολογία 309
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 Article5 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, ή ότι τα 
ενωσιακά μέτρα έχουν οδηγήσει στην 
απώλεια ανταγωνιστικότητας και θέσεων 
εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς, 
μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς το εν 
λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί κάθε τέτοια σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 310
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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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 τα μέτρα 
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, μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς το εν 
λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί κάθε τέτοια σύσταση.

Or. en

Τροπολογία 311
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 δεν 
συνάδουν με τον εν λόγω στόχο 
κλιματικής ουδετερότητας όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα θέλαμε να διατηρήσουμε την αρχική διατύπωση - αλλά χωρίς αναφορά στην πορεία που 
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ισοδυναμεί με τον καθορισμό ενδιάμεσων στόχων μείωσης χωρίς σχετική απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Θέμα που καλύπτεται από πρόταση νέας διατύπωσης στο άρθρο 3 
παράγραφος 1).

Τροπολογία 312
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 313
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
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 μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ένωσης και μεταξύ των κρατών 
μελών, εκτός εάν τα τελευταία έχουν 
δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο 
σχέδιο σύστασης·

Or. en
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Τροπολογία 314
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
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 των κρατών μελών και των 
επιμέρους περιφερειών του·

Or. en

Τροπολογία 315
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
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 μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ένωσης και μεταξύ των κρατών 
μελών και των ευρωπαϊκών περιφερειών·

Or. es

Τροπολογία 316
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β) το οικείο κράτος μέλος περιγράφει, 
στην πρώτη έκθεση προόδου που 
υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 κατά το έτος 
που ακολουθεί το έτος έκδοσης της 
σύστασης, πώς έχει λάβει δεόντως υπόψη 
τη σύσταση. Εάν το οικείο κράτος μέλος 
αποφασίσει να μη λάβει υπόψη κάποια 
σύσταση ή ένα ουσιώδες μέρος μιας 
σύστασης, το εν λόγω κράτος μέλος 
γνωστοποιεί το σκεπτικό του στην 
Επιτροπή·

β) το οικείο κράτος μέλος περιγράφει, 
στην πρώτη έκθεση προόδου που 
υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 κατά το έτος 
που ακολουθεί το έτος έκδοσης της 
σύστασης, πώς έχει λάβει δεόντως υπόψη 
τη σύσταση. Εάν το οικείο κράτος μέλος 
αποφασίσει να μη λάβει υπόψη κάποια 
σύσταση ή ένα ουσιώδες μέρος μιας 
σύστασης, το εν λόγω κράτος μέλος 
γνωστοποιεί το σκεπτικό του στην 
Επιτροπή. Εάν το οικείο κράτος μέλος 
αποφασίσει να μην αιτιολογήσει ή εάν δεν 
συνάδει με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 4 ή παρέχει ανεπαρκή 
αιτιολόγηση για εθνικά μέτρα που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητα που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στα άρθρα 258 και 260 της 
ΣΛΕΕ για να διασφαλίσει την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 317
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συστάσεις θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές των τελευταίων 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων που 
εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 318
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA)·

β) στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA) και 
των σχετικών οργάνων της UNFCCC·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες στο πλαίσιο της UNFCCC

Τροπολογία 319
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στις πληροφορίες που 
υποβάλλονται και δηλώνονται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε 
εθελοντική βάση,

Or. en

Τροπολογία 320
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 και παγκόσμια 
στατιστικά στοιχεία και δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τις 
επιδόσεις των σημαντικότερων 
ρυπαντών, καθώς και για τις ζημίες λόγω 
δυσμενών κλιματικών επιπτώσεων, εφόσον 
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υπάρχουν· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια συνολική επισκόπηση

Τροπολογία 321
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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·

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

Or. it

Τροπολογία 322
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 περιοχών· και

Or. en

Τροπολογία 323
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Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
Peter Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

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 κοινωνικοοικονομικής 
και τομεακής εκτίμησης επιπτώσεων· και

Or. en

Τροπολογία 324
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) στα βέλτιστα και πιο πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, καθώς 
και στις πλέον πρόσφατες εκθέσεις της 
IPCC, εκτός από τα μοντέλα που 
βασίζονται στο σενάριο RCP8.5

Or. it

Τροπολογία 325
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, 

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

πραγματική διαθεσιμότητα των 
ευρωπαϊκών ταμείων ανάκαμψης, 
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 
διατίθενται, πληροφοριών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/... [κανονισμός για 
την ταξινόμηση].

Or. it

Τροπολογία 326
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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].

Or. en

Τροπολογία 327
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

Η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας προκειμένου να ενισχύσει 
την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
ευαισθητοποίηση προκειμένου να 
επιτευχθεί μια κοινωνία κλιματικά 
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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 
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.

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, 
διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των 
ατόμων με αναπηρία και η 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. Θα αναπτυχθούν μέσα 
συμμετοχής για τη διασφάλιση της 
συμμετοχής όλων των κοινωνικών 
εταίρων, των οικονομικών φορέων και 
των πολιτών εν γένει στις στρατηγικές 
και στα σχέδια που καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές σχετικά με ζητήματα 
ενέργειας και κλιματικής διακυβέρνησης.

Or. en

Τροπολογία 328
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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, 

Η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
κοινωνικά δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη και 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, μεταξύ 
άλλων μέσω του ευρωπαϊκού συμφώνου 
για το κλίμα που ορίζεται στην 
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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 
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.

παράγραφο 2. 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 
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.

Or. en

Τροπολογία 329
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 
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 

Για να εξασφαλιστεί η δημιουργία 
συνεργειών, καθώς και η αύξηση της 
συμμετοχής και του συντονισμού, 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 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να αξιοποιεί τους 
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κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. πολυεπίπεδους διαλόγους για το κλίμα και 
την ενέργεια, όπως καθιερώνονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Or. es

Τροπολογία 330
Isabel Carvalhais

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 
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.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με όλα τα μέρη 
της κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη, σε μια βάση 
απαγόρευσης των διακρίσεων και 
ισότητας των φύλων, 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, του διασυνοριακού και του 
τοπικού, καθώς και για τους κοινωνικούς 
εταίρους, τις ΜΚΟ, τους πολίτες και την 
κοινωνία των πολιτών, 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.

Or. en

Τροπολογία 331
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler
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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 
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.

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, 
διαδραστική και με πρόσβαση για όλους, 
ώστε να διασφαλιστεί η ευρεία 
συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του εθνικού, του 
περιφερειακού και του τοπικού, καθώς και 
για τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους, τους πολίτες και την οικονομικό 
κοινωνία των πολιτών, 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.

Or. en

Τροπολογία 332
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για το κλίμα με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η συμμετοχή των πολιτών, 
των κοινωνικών εταίρων και των 
ενδιαφερόμενων μερών στην εκπόνηση 
ενωσιακών πολιτικών για το κλίμα και να 
προωθηθούν ο διάλογος και η διάδοση 
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επιστημονικά τεκμηριωμένων 
πληροφοριών σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή, καθώς και να ανταλλάσσονται 
βέλτιστες πρακτικές για βιώσιμους 
τρόπους ζωής και πρωτοβουλίες για το 
κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 333
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από:... ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 τίθεται 
σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 334
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
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2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από:... ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 τίθεται 
σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Or. en

Τροπολογία 335
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από:... ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
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5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 τίθεται 
σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 336
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από:... ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
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ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 τίθεται 
σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο πρέπει να διαγραφεί καθώς υπερβαίνει το όριο της αρμοδιότητας της Επιτροπής
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Τροπολογία 337
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 
διάστημα από τις … 
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 τίθεται 
σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. it

Τροπολογία 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

διαγράφεται

«ε) τον τρόπο με τον οποίο οι υπάρχουσες 
πολιτικές και μέτρα και οι 
προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του 
κανονισμού .../... [νόμος για το κλίμα].»

Or. it

Τροπολογία 339
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
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Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.»·

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

Or. en

Τροπολογία 340
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 
μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.»·

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 και να προτείνουν λύσεις για 
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 
μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.»·

Or. en

Τροπολογία 341
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 .../... 

Κάθε κράτος μέλος καθιερώνει 
πολυεπίπεδο διάλογο για το κλίμα και την 
ενέργεια σύμφωνα με εθνικούς κανόνες, 
στο πλαίσιο του οποίου οι τοπικές αρχές, 
οι κοινωνικοί εταίροι, 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 
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[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 
μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.»

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 
μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.»

Or. it

Τροπολογία 342
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην επίτευξη μακροπρόθεσμων 
μειώσεων στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και την ενίσχυση των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, που 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα],»·

γ) στην επίτευξη μακροπρόθεσμων 
μειώσεων στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και την ενίσχυση των 
απορροφήσεων από καταβόθρες σε όλους 
τους τομείς σύμφωνα με τον στόχο της 
Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, που 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού .../... 
[νόμος για το κλίμα], στο πλαίσιο των 
απαραίτητων μειώσεων σύμφωνα με τη 
Διακυβερνητική επιτροπή για την 
κλιματική αλλαγή (IPCC) για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
της Ένωσης με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο και την ενίσχυση των 
απορροφήσεων από καταβόθρες προς 
επίτευξη των σκοπών της συμφωνίας του 
Παρισιού για τη θερμοκρασία, ώστε να 
επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των 
ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και 
των απορροφήσεων από καταβόθρες των 
αερίων του θερμοκηπίου εντός της 
Ένωσης όσο το δυνατόν νωρίτερα,»·
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό το μήνυμα που περιγράφει το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής του 
ΕΔΣ.


