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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζει μια νέα 
αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη και 
ευημερούσα κοινωνία με οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων, στην οποία ως το 2050 θα έχουν μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και στην οποία η οικονομική ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί από τη χρήση των 
πόρων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη διατήρηση 
και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην προστασία της υγείας 
και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το 
περιβάλλον. 

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

Πιο συγκεκριμένα, η συντάκτρια γνωμοδότησης:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»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 χωρίς αποκλεισμούς και 
να μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο· 
ούτε πολίτες, ούτε περιφέρειες, ούτε 
αστικές και αγροτικές περιοχές ή 
κοινότητες.

__________________ __________________
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

Αιτιολόγηση

Η Ένωση πρέπει να ευθυγραμμίσει την οικονομία της με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτύχει τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μέσω μιας νέας 
πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα συγκεντρώσει πολίτες, πόλεις και περιφέρειες 
και θα δώσει τη δυνατότητα για μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση.

Τροπολογία 2

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 

(6) Η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας επιβάλλει μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, την 
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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.

προπαρασκευή όλων των πολιτικών της 
Ένωσης με στόχο την ετοιμότητα, καθώς 
και τη συνεισφορά όλων των τομέων της 
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός 
παράγοντας θα πρέπει να είναι η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Δεδομένης της 
σημασίας της παραγωγής και της 
κατανάλωσης ενέργειας για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, είναι 
ουσιαστικής σημασίας η μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται σε 
μια εύρυθμη εσωτερική αγορά ενέργειας, 
όπως επίσης και η σταδιακή κατάργηση 
των ορυκτών καυσίμων και των άμεσων 
και έμμεσων επιδοτήσεών τους. 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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μια κλιματικά ουδέτερη Ένωση έως το 2040, είναι 
ουσιαστικής σημασίας να προσανατολιστούν αντίστοιχα όλες οι πολιτικές της Ένωσης και να 
ακολουθηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ο κανονισμός σχετικά με τον νόμο για το κλίμα 
θα πρέπει να αναφέρει ρητά τον στόχο της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων και 
των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεών τους, δεδομένου ότι τα ορυκτά καύσιμα δεν θα έχουν 
θέση στη μελλοντική κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Τροπολογία 3

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, 

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

εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 
διπλωματίας.

Or. en

Τροπολογία 4

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 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 5

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 

(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 
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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.

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. Οι στρατηγικές 
προσαρμογής σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο θα πρέπει να προωθηθούν και να 
καταστούν προϋπόθεση για τη 
χρηματοδότηση. Οι συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, επίσης να ευθυγραμμιστούν με 
τον γενικό στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 
2040.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την κλιματική ουδετερότητα, είναι 
επιτακτική ανάγκη να αρχίσει να συμπεριλαμβάνεται η απαίτηση για περιφερειακές και τοπικές 
στρατηγικές προσαρμογής στις προϋποθέσεις της μελλοντικής χρηματοδότησης.

Τροπολογία 6

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 

(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 
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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.

δυνατότητες, τις εθνικές περιστάσεις, τις 
περιφερειακές ανισότητες και την ανάγκη 
διαχρονικής σύγκλισης, την ανάγκη να 
καταστεί ισότιμη και κοινωνικά δίκαιη η 
μετάβαση, καθώς και χωρίς 
αποκλεισμούς σε εδαφικό επίπεδο, την 
ανάγκη προώθησης της επανεκπαίδευσης 
και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων που πλήττονται από τη 
μετάβαση, την ανάγκη επενδύσεων σε 
καινοτόμα μέσα παραγωγής, 
μεταποίησης, έρευνας και εκπαίδευσης, 
τη μετατροπή της οικονομίας από 
γραμμική σε κυκλική, την προώθηση των 
τοπικών οικονομιών, 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, τη 
διαχρονική εξέλιξη της περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας και του επιπέδου φιλοδοξίας, 
και τη μετάβαση από ένα μοντέλο 
ανάπτυξης σε ένα μοντέλο μετα-
αναπτυξιακό και βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 7

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 

(16) Η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα απαιτεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, 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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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. Είναι εξίσου 
σημαντικό να ενισχυθούν οι συνέργειες 
μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων και των 
διαφόρων προγραμμάτων της Ένωσης, 
συγκεκριμένα του «Ορίζων Ευρώπη», 
προκειμένου να υποστηριχθούν νέες 
τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις που θα 
αντικαταστήσουν τη χρήση ορυκτών 
καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 8

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 

(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 
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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.

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 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 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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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 εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, η Επιτροπή θα 
πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και τις αρχές του 
σεβασμού της ισότητας των φύλων και 
της μη διακριτικής μεταχείρισης, να 
συνεργάζεται με όλα τα μέρη της 
κοινωνίας προκειμένου να τους δοθεί η 
δυνατότητα και η δύναμη να 
αναλαμβάνουν δράση προς μια κοινωνία 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συμφώνου 
για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 10

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 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 ταχεία, μη 
αναστρέψιμη και κοινωνικά δίκαιη, να 
εξασφαλιστεί η 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 
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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 η Επιτροπή να διεξαγάγει κατά 
τις προπαρασκευαστικές της εργασίες 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν 
λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

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 2040. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξαγάγει κατά τις προπαρασκευαστικές 
της εργασίες κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου37. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

__________________ __________________
37 EE L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 11

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 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 2040, δεν είναι δυνατόν να 
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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,

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,

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός ορίζει δεσμευτικό 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα στην 
Ένωση έως το 2040, με σκοπό την 
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου 
θερμοκρασίας που ορίζεται στο άρθρο 2 
της συμφωνίας του Παρισιού, δηλαδή να 
διατηρηθεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω 
από τους 2 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον 
περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, καθώς και 
καταστούν οι χρηματοδοτικές ροές 
συμβατές με την ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή ανάπτυξη, και θεσπίζει 
ένα πλαίσιο για την επίτευξη προόδου στον 
παγκόσμιο στόχο προσαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας του 
Παρισιού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
Ένωση έχει την ευθύνη και τα μέσα να αποτελέσει παράδειγμα. Λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα που κηρύχθηκε από το Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό 
να υιοθετηθεί ένας ακόμη πιο φιλόδοξος στόχος για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2040, αντί έως το 2050 που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Τροπολογία 13

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 σε εθνικό 
επίπεδο, θα έχουν ισοσκελιστεί το 
αργότερο έως το 2040, έτσι ώστε οι 
καθαρές εκπομπές να είναι μηδενικές έως 
το έτος εκείνο, τόσο σε ενωσιακό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί στον κανονισμό η συλλογική ευθύνη της Ένωσης, καθώς και 
η επιμέρους εθνική ευθύνη σε επίπεδο κρατών μελών, για τη μείωση των καθαρών εκπομπών 
στο μηδέν.

Τροπολογία 14

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 επιμέρους και, κατ’ επέκταση, η 
συλλογική επίτευξη του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας που ορίζεται 
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σημασία της προώθησης της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο, εκτός από το να υπογραμμιστεί η ανάγκη επίτευξης της κλιματικής 
ουδετερότητας μεμονωμένα —σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, να επισημανθεί και η σημασία 
της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, που —σύμφωνα με τις 
Συνθήκες— συγκαταλέγονται στους κύριους στόχους της Ένωσης.

Τροπολογία 15

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

Αιτιολόγηση

Για να ευθυγραμμίσει την οικονομία της με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και να επιτύχει 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2040, η Ένωση θα πρέπει να θέσει έναν πιο φιλόδοξο —αλλά 
εφικτό— ενδιάμεσο στόχο για τη μείωση των εκπομπών, καθώς αυτό θα αντανακλά την ισχυρή 
της δέσμευση και το υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά το κλίμα.
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Τροπολογία 16

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

Αιτιολόγηση

Τα διαρθρωτικά ταμεία, τα επενδυτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής της Ένωσης, καθώς και 
όλα τα είδη χρηματοδοτικών μέσων, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας και πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως, προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν τον κορυφαίο στόχο.

Τροπολογία 17

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 

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 
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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.

2040. 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 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πορεία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, 
καθώς και τις ανισότητες και τις ανισορροπίες μεταξύ των περιφερειών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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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. Έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, η 
Επιτροπή εκδίδει επικαιροποιημένη 
στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Τα κράτη μέλη 
αναπτύσσουν και εφαρμόζουν στρατηγικές 
και σχέδια προσαρμογής που καθορίζουν 
συγκεκριμένους στόχους μείωσης και 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα πλαίσια 
διαχείρισης κινδύνων, τα οποία βασίζονται 
σε στέρεες βάσεις για το κλίμα και την 
ευπάθεια και σε αξιολογήσεις προόδου. Οι 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης για τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία επίσης ευθυγραμμίζονται, ως εκ 
τούτου, με τον γενικό στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 
2040.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στρατηγικές προσαρμογής δεν θα πρέπει να είναι ασαφή έγγραφα αλλά όσο το δυνατόν πιο 
συγκεκριμένα, να θεσπίζουν ρητές υποχρεώσεις και να θέτουν συγκεκριμένους δεσμευτικούς 
στόχους.

Τροπολογία 21

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 

Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης, 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 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η συμμόρφωση με την αρχή της εταιρικής σχέσης έχει καίρια 
σημασία, καθώς διασφαλίζει ότι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και —για 
παράδειγμα— περιβαλλοντικές ΜΚΟ, μπορούν να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις.

Τροπολογία 22

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

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 

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 την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2040 το αργότερο, 
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 
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μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.»·

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 
μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου διαλόγου.»·

Or. en


