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Τροπολογία 1
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ δεδομένου ότι το 90 % 
των εμπορευμάτων φθάνουν δια 
θαλάσσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ μεταφέροντας 
περισσότερο από το 80 % των 
παγκόσμιων εμπορευμάτων1α·

_________________
1α Ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας 
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(EPRS) με τίτλο «Decarbonising 
maritime transport: The EU perspective» 
(Απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών 
από τις ανθρακούχες εκπομπές: η 
προοπτική της ΕΕ), σελίδα 2.

Or. en

Τροπολογία 2
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ δεδομένου ότι το 90 % 
των εμπορευμάτων φθάνουν δια 
θαλάσσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 3
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Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ δεδομένου ότι το 90 % 
των εμπορευμάτων φθάνουν δια 
θαλάσσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ δεδομένου ότι το 90 % 
των εμπορευμάτων φθάνουν δια 
θαλάσσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά 
τη διάρκεια του 2018, η ευρωπαϊκή 
ναυτιλία συνεισέφερε άμεσα 54 
δισεκατομμύρια EUR στο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες σε 
άλλους τομείς όπως η αλυσίδα 
εφοδιασμού και οι επιπτώσεις στις 
δαπάνες για τους εργαζομένους, η 
συνολική συνεισφορά ανέρχεται σε 149 
δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι απασχολεί άμεσα 685 000 
άτομα και υποστηρίζει έως και 2 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
σε άλλους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 4
Andris Ameriks

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ δεδομένου ότι το 90 % 
των εμπορευμάτων φθάνουν δια 
θαλάσσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ δεδομένου ότι το 90 % 
των εμπορευμάτων φθάνουν δια 
θαλάσσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ναυτιλιακός τομέας, και ιδίως οι λιμένες, 
διαδραματίζουν καίριο και στρατηγικό 
ρόλο στην προμήθεια εμπορευμάτων και 
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στην εξασφάλιση της συνέχειας της 
οικονομίας, όπως αποδεικνύεται σαφώς 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-
19·

Or. en

Τροπολογία 5
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ δεδομένου ότι το 90 % 
των εμπορευμάτων φθάνουν δια 
θαλάσσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ και στη συνδεσιμότητα 
και την προσβασιμότητα των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και νησιών 
δεδομένου ότι το 90 % των εμπορευμάτων 
φθάνουν δια θαλάσσης·

Or. pt

Τροπολογία 6
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ δεδομένου ότι το 90 % 
των εμπορευμάτων φθάνουν δια 
θαλάσσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι λιμένες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την 
οικονομία της ΕΕ δεδομένου ότι το 90 % 
των εμπορευμάτων φθάνουν δια θαλάσσης, 
ενώ η συμβολή των εν λόγω μεταφορών 
είναι επίσης σημαντική και όσον αφορά 
τον τουρισμό·

Or. de
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Τροπολογία 7
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρέχουσα κρίση COVID-19 έχει 
καταδείξει ότι ο ναυτιλιακός τομέας, οι 
λιμένες και οι εργαζόμενοι σε αυτόν 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς η 
αδιάλειπτη μεταφορά εμπορευμάτων 
ήταν απαραίτητη για τη λειτουργία των 
αλυσίδων εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 8
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ναυτιλιακός τομέας, και ιδίως οι λιμένες, 
διαδραματίζουν καίριο και στρατηγικό 
ρόλο στην προμήθεια εμπορευμάτων και 
στην εξασφάλιση της συνέχειας της 
οικονομίας, όπως αποδεικνύεται σαφώς 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-
19·

Or. en

Τροπολογία 9
Johan Van Overtveldt
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 ανέδειξε τον καίριο 
και στρατηγικό ρόλο των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των λιμένων·

Or. nl

Τροπολογία 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ευρωπαϊκός ναυτιλιακός τομέας θα 
πρέπει αφενός να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας και στην αντιμετώπιση 
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, 
αφετέρου δε να συνεισφέρει στην 
επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2030·

Or. en

Τροπολογία 11
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και 
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επιβατών αποτελούν βασικό παράγοντα 
στην εδαφική επικοινωνία και συνοχή, 
ιδίως στην περίπτωση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και/ή νησιών·

Or. pt

Τροπολογία 12
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ναυτιλιακός τομέας αποτελεί θεμελιώδες 
κομμάτι της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ 
και παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή της ΕΕ, ιδίως σε περιφερειακές, 
αγροτικές, νησιωτικές και άκρως 
απόκεντρες περιοχές και ότι από αυτή 
την άποψη η ΕΕ πρέπει να επενδύσει 
στην ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού 
τομέα και στην ικανότητά του να 
υλοποιήσει τη βιώσιμη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 13
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι ο τομέας του οποίου οι εκπομπές 
υπόκεινται στις λιγότερες ρυθμίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χρησιμοποιεί το 
πλέον ρυπογόνο καύσιμο, το βαρύ 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται επί του 
παρόντος υπό αναθεώρηση ένα σύστημα 
για την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών 
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μαζούτ· διοξειδίου του άνθρακα από τις 
θαλάσσιες μεταφορές1α, με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στα ύδατα της ΕΕ·

_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 
(κανονισμός ΠΥΕ)

Or. en

Τροπολογία 14
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι ο τομέας του οποίου οι εκπομπές 
υπόκεινται στις λιγότερες ρυθμίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χρησιμοποιεί το 
πλέον ρυπογόνο καύσιμο, το βαρύ 
μαζούτ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι ένας τομέας που ρυθμίζεται τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο και 
εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από καύσιμα με βάση τον 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 15
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι ο τομέας του οποίου οι εκπομπές 
υπόκεινται στις λιγότερες ρυθμίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χρησιμοποιεί το 
πλέον ρυπογόνο καύσιμο, το βαρύ 
μαζούτ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι ένας τομέας που ρυθμίζεται τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο και 
εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από ορυκτά καύσιμα·

Or. en
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Τροπολογία 16
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι ο τομέας του οποίου οι εκπομπές 
υπόκεινται στις λιγότερες ρυθμίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χρησιμοποιεί το 
πλέον ρυπογόνο καύσιμο, το βαρύ 
μαζούτ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι ένας τομέας που ρυθμίζεται τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο και 
εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από καύσιμα με βάση τον 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 17
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι ο τομέας του οποίου οι εκπομπές 
υπόκεινται στις λιγότερες ρυθμίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χρησιμοποιεί το 
πλέον ρυπογόνο καύσιμο, το βαρύ 
μαζούτ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι ο τομέας του οποίου οι εκπομπές 
υπόκεινται στις λιγότερες ρυθμίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο χρησιμοποιεί 
πλυντρίδες και ελαχιστοποιεί τις 
εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τα 
πλοία·

Or. en

Τροπολογία 18
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
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είναι ο τομέας του οποίου οι εκπομπές 
υπόκεινται στις λιγότερες ρυθμίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χρησιμοποιεί το 
πλέον ρυπογόνο καύσιμο, το βαρύ μαζούτ·

είναι ο τομέας του οποίου οι εκπομπές 
υπόκεινται στις λιγότερες ρυθμίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χρησιμοποιεί το 
πλέον ρυπογόνο καύσιμο, το βαρύ μαζούτ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της φύσης 
του εν λόγω τομέα, είναι πιο 
αποτελεσματικό να επικεντρωθούμε στην 
παγκόσμια και όχι στην ενωσιακή 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 19
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι ο τομέας του οποίου οι εκπομπές 
υπόκεινται στις λιγότερες ρυθμίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χρησιμοποιεί το 
πλέον ρυπογόνο καύσιμο, το βαρύ μαζούτ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
τομέας πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων για το κλίμα και του 
θεματολογίου για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ναυτιλία είναι ο τομέας του 
οποίου οι εκπομπές υπόκεινται στις 
λιγότερες ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ενώ χρησιμοποιεί το πλέον ρυπογόνο 
καύσιμο, το βαρύ μαζούτ·

Or. nl

Τροπολογία 20
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την 
επίτευξη των στόχων μείωσης των 
αερίων του θερμοκηπίου, τηρώντας το 
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υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και 
εφαρμόζοντας αυτές τις τεχνολογικές 
εξελίξεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως 
σήμερα·

Or. pt

Τροπολογία 21
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική 
διεθνή διάσταση των θαλάσσιων 
μεταφορών, η ανταγωνιστικότητα του 
τομέα εξαρτάται από την ύπαρξη ίσων 
όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. nl

Τροπολογία 22
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την 
απαλλαγή του ναυτιλιακού τομέα από τις 
ανθρακούχες εκπομπές σχετίζεται με τις 
χερσαίες υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής 
χρηματοδότηση για να επιτευχθεί αυτή η 
απαραίτητη μετάβαση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας να 
ενισχυθεί περαιτέρω η έρευνα και η 
καινοτομία με σκοπό την επίτευξη 
θαλάσσιων μεταφορών μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών·
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Or. nl

Τροπολογία 23
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των θαλάσσιων μεταφορών εκπέμπει 
περίπου 940 εκατομμύρια τόνους CO2 τον 
χρόνο και ευθύνεται για το 2,5 % των 
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου6.

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των θαλάσσιων μεταφορών εκπέμπει 
περίπου 940 εκατομμύρια τόνους CO2 τον 
χρόνο και ευθύνεται για το 2,5 % των 
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου6, αλλά είναι ο πιο ενεργειακά 
αποδοτικός τρόπος μεταφοράς με βάση 
την ποσότητα του μεταφερόμενου 
φορτίου και τις αντίστοιχες εκπομπές ανά 
τόνο μεταφερόμενων εμπορευμάτων και 
ανά διανυθέντα χιλιόμετρα.

_________________ _________________
6 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

6 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. pt

Τροπολογία 24
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μαρία Σπυράκη, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των θαλάσσιων μεταφορών εκπέμπει 
περίπου 940 εκατομμύρια τόνους CO2 τον 
χρόνο και ευθύνεται για το 2,5 % των 
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου6.

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των θαλάσσιων μεταφορών εκπέμπει 
περίπου 940 εκατομμύρια τόνους CO2 τον 
χρόνο και ευθύνεται για το 2,5 % των 
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου6. Τα προαναφερόμενα 
στοιχεία θα πρέπει να επικαιροποιηθούν 
μετά την απόφαση του ΔΝΟ σχετικά με 
ένα παγκόσμιο ανώτατο όριο 
περιεκτικότητας σε θείο 0,5 % στα 
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θαλάσσια καύσιμα·
_________________ _________________
6 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

6 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 25
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των θαλάσσιων μεταφορών εκπέμπει 
περίπου 940 εκατομμύρια τόνους CO2 τον 
χρόνο και ευθύνεται για το 2,5 % των 
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου6.

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών 
εκπέμπει περίπου 940 εκατομμύρια τόνους 
CO2 τον χρόνο και ευθύνεται για το 2,5 % 
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου6.

_________________ _________________
6 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

6 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 26
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2014/94/ΕΕ έχει προσδιορίσει το ΥΦΑ 
και την χερσαία ηλεκτρική ενέργεια ως 
πολύ χρήσιμα εναλλακτικά καύσιμα στις 
θαλάσσιες μεταφορές, με δυνατότητα 
μακροπρόθεσμης υποκατάστασης του 
πετρελαίου και απαλλαγής από τις 
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ανθρακούχες εκπομπές, τόσο κατά τη 
διάρκεια της ναυσιπλοΐας όσο και στην 
αποβάθρα, θέτοντας στόχους για την 
ανάπτυξη των υποδομών εφοδιασμού των 
εν λόγω καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 27
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν 
τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή μέτρα 
μετριασμού, οι εκπομπές από τις 
θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να 
σημειώσουν αύξηση μεταξύ 50 % και 
250 % έως το 20507, θέτοντας έτσι σε 
κίνδυνο τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν 
τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή μέτρα 
μετριασμού, οι εκπομπές από τις 
θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να 
σημειώσουν αύξηση από περίπου 90 % 
των εκπομπών του 2008 το 2018 έως 90-
130 % των εκπομπών του 2008 έως το 
20507, μη συνεισφέροντας έτσι επαρκώς 
στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας 
του Παρισιού·

_________________ _________________
7 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

7 Τέταρτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια 
του θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 28
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν 
τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή μέτρα 
μετριασμού, οι εκπομπές από τις 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν 
τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή μέτρα 
μετριασμού, οι εκπομπές από τις 
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θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να 
σημειώσουν αύξηση μεταξύ 50 % και 
250 % έως το 20507, θέτοντας έτσι σε 
κίνδυνο τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού·

θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να 
σημειώσουν αύξηση μεταξύ 90 % και 
130 % έως το 20501 α σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 2008, θέτοντας έτσι σε 
κίνδυνο τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού·

_________________ _________________
1α Τέταρτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια 
του θερμοκηπίου.

7 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. nl

Τροπολογία 29
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν 
τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή μέτρα 
μετριασμού, οι εκπομπές από τις 
θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να 
σημειώσουν αύξηση μεταξύ 50 % και 
250 % έως το 20507, θέτοντας έτσι σε 
κίνδυνο τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν 
τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή μέτρα 
μετριασμού, οι εκπομπές από τις 
θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να 
σημειώσουν αύξηση μεταξύ 50 % και 
250 % έως το 20507·

_________________ _________________
7 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

7 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 30
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν 
τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή μέτρα 
μετριασμού, οι εκπομπές από τις 
θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να 
σημειώσουν αύξηση μεταξύ 50 % και 
250 % έως το 20507, θέτοντας έτσι σε 
κίνδυνο τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν 
τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή μέτρα 
μετριασμού, οι εκπομπές από τις διεθνείς 
θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να 
σημειώσουν αύξηση μεταξύ 50 % και 
250 % έως το 20507, θέτοντας έτσι σε 
κίνδυνο τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού·

_________________ _________________
7 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

7 Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα αέρια του 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 31
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να περιοριστούν και να 
ρυθμιστούν όλες οι εκπομπές του 
ναυτιλιακού τομέα που είναι επιζήμιες για 
την ποιότητα του αέρα και την υγεία των 
πολιτών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να περιοριστούν και να 
ρυθμιστούν όλες οι εκπομπές του 
ναυτιλιακού τομέα που είναι επιζήμιες για 
την ποιότητα του αέρα και την υγεία των 
πολιτών σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο 
που καθορίζει ο ΔΝΟ, αποφεύγοντας 
παράλληλα τυχόν υπερβολικές ρυθμίσεις 
και διπλά πρότυπα σχετικά με μέτρα που 
βασίζονται στην αγορά και θα μπορούσαν 
να είναι επιζήμια για τον ευρωπαϊκό 
τομέα και την οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 32
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να περιοριστούν και να 
ρυθμιστούν όλες οι εκπομπές του 
ναυτιλιακού τομέα που είναι επιζήμιες για 
την ποιότητα του αέρα και την υγεία των 
πολιτών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να περιοριστούν και να 
αντιμετωπιστούν, έπειτα από εκτίμηση 
επιπτώσεων της οικείας νομοθεσίας, όλες 
οι εκπομπές του ναυτιλιακού τομέα που 
είναι επιζήμιες για την ποιότητα του αέρα 
και την υγεία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 33
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
διαπιστωθεί σαφής σχέση μεταξύ των 
καυσαερίων φορτηγών πλοίων και των 
καρδιαγγειακών και αναπνευστικών 
παθήσεων, καθώς και παθήσεων 
καρκίνου και ότι, κάθε χρόνο στην 
Ευρώπη, οι εκπομπές των θαλασσίων 
μεταφορών προκαλούν σχεδόν 60 000 
θανάτους και κοστίζουν στις υπηρεσίες 
υγείας 58 δισεκατομμύρια ευρώ·

Or. fr

Τροπολογία 34
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
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πρέπει να υπερασπιστεί ένα υψηλό 
επίπεδο φιλοδοξιών για τις μειώσεις των 
εκπομπών στον ναυτιλιακό τομέα τόσο 
διεθνώς όσο και σε επίπεδο ΕΕ και ότι 
κάθε νέο ενωσιακό μέτρο θα πρέπει να 
μην υπονομεύει τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα των πλοίων σημαίας 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να υιοθετηθούν διαφορετικές τεχνολογίες 
και λύσεις ανάλογα με τον τύπο του 
πλοίου και τον ναυτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 36
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις και η έρευνα είναι θεμελιώδεις 
για τη διασφάλιση καινοτόμων λύσεων 
και βιώσιμων τεχνολογιών, ιδίως όσον 
αφορά το κόστος και την αξιοπιστία·

Or. en

Τροπολογία 37
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Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ανάγκη επαρκούς στήριξης των ήδη 
προγραμματισμένων επενδύσεων από 
φορείς εκμετάλλευσης του τομέα των 
μεταφορών που ενδέχεται να 
παρεμποδιστούν ή να αναβληθούν λόγω 
της τρέχουσας κρίσης, με αποτέλεσμα να 
επιβραδυνθεί η διαδικασία ενεργειακής 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 38
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις που άπτονται της απαλλαγής 
του ναυτιλιακού τομέα από τις 
ανθρακούχες εκπομπές οφείλουν να 
ακολουθήσουν τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης, όπως είναι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και 
τα διαρθρωτικά μέτρα στα πεδία της υγείας 
και της ασφάλειας για όλους τους 
εργαζομένους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις που άπτονται της απαλλαγής 
του ναυτιλιακού τομέα από τις 
ανθρακούχες εκπομπές οφείλουν να 
ακολουθήσουν τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης, όπως είναι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας, οι 
εγγυήσεις επανεκπαίδευσης και 
επαναδιάθεσης και τα διαρθρωτικά μέτρα 
στα πεδία της υγείας και της ασφάλειας για 
όλους τους εργαζομένους, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις ευκαιρίες για τις γυναίκες 
και τους νέους εργαζομένους, 
προκειμένου να διαφοροποιηθεί το 
εργατικό δυναμικό του ναυτιλιακού 
τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάλληλη εκπαίδευση και οι αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας του ναυτικού 
προσωπικού είναι θεμελιώδεις, μεταξύ 
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άλλων για την πρόληψη συμβάντων, 
συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών 
συμβάντων·

Or. en

Τροπολογία 39
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις που άπτονται της απαλλαγής 
του ναυτιλιακού τομέα από τις 
ανθρακούχες εκπομπές οφείλουν να 
ακολουθήσουν τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης, όπως είναι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και 
τα διαρθρωτικά μέτρα στα πεδία της υγείας 
και της ασφάλειας για όλους τους 
εργαζομένους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που 
άπτονται της απαλλαγής του ναυτιλιακού 
τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές 
οφείλουν να συμμορφωθούν με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και να ακολουθήσουν τις βασικές αρχές 
της δίκαιης μετάβασης, όπως είναι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και 
τα διαρθρωτικά μέτρα στα πεδία της υγείας 
και της ασφάλειας για όλους τους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 40
Giuseppe Ferrandino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις που άπτονται της απαλλαγής 
του ναυτιλιακού τομέα από τις 
ανθρακούχες εκπομπές οφείλουν να 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις που άπτονται της απαλλαγής 
του ναυτιλιακού τομέα από τις 
ανθρακούχες εκπομπές οφείλουν να 
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ακολουθήσουν τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης, όπως είναι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και 
τα διαρθρωτικά μέτρα στα πεδία της υγείας 
και της ασφάλειας για όλους τους 
εργαζομένους·

ακολουθήσουν τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης, όπως είναι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και 
τα διαρθρωτικά μέτρα στα πεδία της υγείας 
και της ασφάλειας για όλους τους 
εργαζομένους, ξεκινώντας με την 
κατάρτιση σχεδίων που στοχεύουν στην 
επίτευξη πράσινης μετάβασης στις 
καθημερινές θαλάσσιες μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 41
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις που άπτονται της απαλλαγής 
του ναυτιλιακού τομέα από τις 
ανθρακούχες εκπομπές οφείλουν να 
ακολουθήσουν τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης, όπως είναι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και 
τα διαρθρωτικά μέτρα στα πεδία της υγείας 
και της ασφάλειας για όλους τους 
εργαζομένους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις που άπτονται της απαλλαγής 
του ναυτιλιακού τομέα από τις 
ανθρακούχες εκπομπές οφείλουν να 
ακολουθήσουν τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης, όπως είναι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και 
τα διαρθρωτικά μέτρα στα πεδία της υγείας 
και της ασφάλειας για όλους τους 
εργαζομένους, χωρίς να παρεμποδίζουν 
την ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού 
τομέα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 42
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
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2 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/352 ορίζει τις «θαλάσσιες 
μεταφορές μικρών αποστάσεων» ως τη 
«θαλάσσια μετακίνηση φορτίου και 
επιβατών μεταξύ λιμένων ευρισκόμενων 
γεωγραφικά στην Ευρώπη ή μεταξύ 
αυτών των λιμένων και λιμένων 
ευρισκόμενων σε μη ευρωπαϊκές χώρες 
των οποίων η ακτογραμμή βρίσκεται στις 
περίκλειστες θάλασσες που συνορεύουν 
με την Ευρώπη»· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, λόγω αυτού του νέου ορισμού, οι 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών 
αποστάσεων, οι οποίες σήμαιναν μόνο τις 
εμπορευματικές μεταφορές με μικρότερα 
πλοία (οχηματαγωγά πλοία ή πλοία 
τροφοδοσίας Ε/Κ), περιλαμβάνουν πλέον 
οποιοδήποτε σκάφος 14 000 TEU, 
πετρελαιοφόρα των 200 000 GT ή πλοία 
ΥΦΑ, τα οποία, εκτός από το γεγονός ότι 
προκαλούν προβλήματα ασφάλειας για 
τους λιμένες, τυγχάνουν πλέον στήριξης 
και απαλλαγών που ενθαρρύνουν τις 
πλέον ρυπογόνες πρακτικές·

Or. pt

Τροπολογία 43
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει επί του 
παρόντος εκτίμηση επιπτώσεων για την 
ενσωμάτωση των θαλάσσιων μεταφορών 
στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ)·

Or. nl

Τροπολογία 44
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Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται κλιματική μετάβαση στον 
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών έως το 
2050 για την επίτευξη των στόχων της 
Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 45
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές περιλαμβάνουν 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από 
μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών 
(π.χ. πορθμεία και κρουαζιέρες) έως 
δραστηριότητες βυθοκόρησης, πόντισης 
καλωδίων και ρυμούλκησης·

Or. nl

Τροπολογία 46
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
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ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την 
Επιτροπή να βρει λύσεις στο πρόβλημα και 
να προτείνει την επαναφορά κανόνων 
δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, την 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις θαλάσσιες μεταφορές και 
την τόνωση της χρήσης εκείνων των 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών που προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές, το οποίο δεν 
συνάδει με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»· καλεί την Επιτροπή να βρει 
λύσεις στο πρόβλημα και να προτείνει την 
επαναφορά κανόνων δίκαιου και θεμιτού 
ανταγωνισμού, να προβλέψει σημαντικές 
φορολογικές απαλλαγές για τα καύσιμα 
χαμηλότερων και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών που 
χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες 
μεταφορές και να προωθήσει τη χρήση 
εκείνων των εναλλακτικών καυσίμων στον 
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών που 
προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 47
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την 
Επιτροπή να βρει λύσεις στο πρόβλημα και 
να προτείνει την επαναφορά κανόνων 
δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, την 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις θαλάσσιες μεταφορές και 
την τόνωση της χρήσης εκείνων των 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών που προέρχονται 

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων και των καθαρών εναλλακτικών 
καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές· καλεί 
την Επιτροπή να βρει λύσεις στο 
πρόβλημα και να προτείνει την επαναφορά 
κανόνων δίκαιου και θεμιτού 
ανταγωνισμού, την εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» στις θαλάσσιες 
μεταφορές και την τόνωση και περαιτέρω 
ενθάρρυνση της χρήσης εκείνων των 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών που προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του 
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από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υδρογόνου, της αμμωνίας και των 
βιώσιμων βιοκαυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 48
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την 
Επιτροπή να βρει λύσεις στο πρόβλημα και 
να προτείνει την επαναφορά κανόνων 
δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, την 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις θαλάσσιες μεταφορές και 
την τόνωση της χρήσης εκείνων των 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών που προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την 
Επιτροπή να βρει λύσεις στο πρόβλημα και 
να προτείνει την επαναφορά κανόνων 
δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, την 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις θαλάσσιες μεταφορές και 
την τόνωση της χρήσης εκείνων των 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών που προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς 
και την πραγματοποίηση επενδύσεων στη 
μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα, όπως 
το ΥΦΑ, οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου, οι 
κυψέλες καυσίμου και η ηλεκτροδότηση 
από την ξηρά·

Or. en

Τροπολογία 49
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την 
Επιτροπή να βρει λύσεις στο πρόβλημα και 
να προτείνει την επαναφορά κανόνων 
δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, την 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις θαλάσσιες μεταφορές και 
την τόνωση της χρήσης εκείνων των 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών που προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την 
Επιτροπή να βρει λύσεις στο πρόβλημα και 
να προτείνει την επαναφορά κανόνων 
δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, την 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις θαλάσσιες μεταφορές και 
την τόνωση της χρήσης βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων, όπως καθαρά 
και εναλλακτικά καύσιμα στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών που προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 50
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την 
Επιτροπή να βρει λύσεις στο πρόβλημα και 
να προτείνει την επαναφορά κανόνων 
δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, την 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις θαλάσσιες μεταφορές και 
την τόνωση της χρήσης εκείνων των 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών που προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την 
Επιτροπή να βρει λύσεις στο πρόβλημα και 
να προτείνει την επαναφορά κανόνων 
δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, την 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις θαλάσσιες μεταφορές, την 
τόνωση της χρήσης εκείνων των 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών που προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
πρόληψη και μείωση της διαρροής 
άνθρακα·
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Or. nl

Τροπολογία 51
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των καθαρών εναλλακτικών καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την 
Επιτροπή να βρει λύσεις στο πρόβλημα και 
να προτείνει την επαναφορά κανόνων 
δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, την 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στις θαλάσσιες μεταφορές και 
την τόνωση της χρήσης εκείνων των 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών που προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

1. θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που παρατηρείται στην 
ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης, 
και των πιο καθαρών εναλλακτικών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές· 
καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις στο 
πρόβλημα και να προτείνει την επαναφορά 
κανόνων δίκαιου και θεμιτού 
ανταγωνισμού, την εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» στις θαλάσσιες 
μεταφορές και την τόνωση της χρήσης των 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών, ιδίως αυτών που 
προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 52
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
υπερασπιστεί ένα υψηλό επίπεδο 
φιλοδοξιών για τις μειώσεις των αερίων 
του θερμοκηπίου (GHG) στον ναυτιλιακό 
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τομέα τόσο διεθνώς όσο και σε επίπεδο 
ΕΕ, ενώ κάθε νέο ενωσιακό μέτρο θα 
πρέπει να μην υπονομεύει τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα των πλοίων σημαίας 
ΕΕ· πιστεύει ότι τα ενωσιακά και διεθνή 
μέτρα θα πρέπει να συμβαδίζουν, 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία 
διπλών κανονιστικών ρυθμίσεων για τον 
κλάδο1a· ζητεί, συνεπώς, υποστήριξη για 
την «αρχική στρατηγική για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από πλοία» του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΔΝΟ) και για μια σαφή 
στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των 
εκπομπών στον ναυτιλιακό τομέα της ΕΕ·
_________________
1α Ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (2019/2956(RSP))

Or. en

Τροπολογία 53
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί, ως εκ τούτου, να ληφθούν 
δεόντως υπόψη τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 
πλαίσιο του γενικού κανονισμού 
απαλλαγής κατά κατηγορία με τον οποίο 
κηρύσσονται κηρύσσει ορισμένες 
κατηγορίες ενισχύσεων συμβατές με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ, ο οποίος 
πρέπει να αναθεωρηθεί για την περίοδο 
2021/2027, και αυτό στο πλαίσιο των 
κρατικών ενισχύσεων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, της έρευνας και 
ανάπτυξης και της καινοτομίας, και ως 
προς τις περιφερειακές κρατικές 
ενισχύσεις·



PE660.197v01-00 30/133 AM\1217565EL.docx

EL

Or. fr

Τροπολογία 54
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι 
η ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο 
στις πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 55
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι 
η ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο 
στις πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 56
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι 
η ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο 
στις πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

2. τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
εκπομπές καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται από πλοία και να 
μειωθεί σταδιακά η χρήση βαρέος μαζούτ 
σε πλοία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης 
ευρέος φάσματος βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων, με πλήρη 
σεβασμό προς την αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 57
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι 
η ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο 
στις πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

2. τονίζει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν τα σκάφη στη χρήση 
καθαρότερων καυσίμων αντί του βαρέος 
πετρελαίου, ενώ ο υβριδισμός και ο 
εξηλεκτρισμός καθίστανται πιο βιώσιμοι 
και η ΕΕ έχει ήδη χρηματοδοτήσει 
ουσιαστική έρευνα για τον σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 58
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 2. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
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η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι 
η ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο 
στις πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

η μετάβαση προς τη μαζική χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων χαμηλών και 
μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών στον 
ναυτιλιακό τομέα, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων τύπων στόλων και τις 
υπάρχουσες τεχνολογικές ικανότητες· 
επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης της 
ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
ναυτιλιακού τομέα κατά τη διάρκεια της 
εν λόγω μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 59
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

2. τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι εκπομπές καυσίμων 
που χρησιμοποιούνται από πλοία· 
εκφράζει τη λύπη του διότι η ναυτιλία 
σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους· 
καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
διαθέσουν πόρους από το Ταμείο 
Ανάκαμψης της ΕΕ για την έρευνα και 
την ανάπτυξη καθαρών εναλλακτικών 
καυσίμων πλοίων·

Or. en

Τροπολογία 60
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι 
η ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

2. αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της 
χρήσης βαρέος μαζούτ· τονίζει την 
ανάγκη να καταργηθεί σταδιακά η χρήση 
βαρέος μαζούτ, το οποίο εξακολουθεί να 
χρησιμοποιείται από πολλά πλοία, 
σύμφωνα με ένα διεθνές πλαίσιο· 
σημειώνει ότι η ναυτιλία είναι ένας από 
τους τομείς που πλήττονται από την 
έλλειψη επαρκών, εναρμονισμένων 
ευρωπαϊκών κριτηρίων για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων·

Or. nl

Τροπολογία 61
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

2. τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθούν περαιτέρω καινοτόμες 
τεχνολογίες και λύσεις για τη σταδιακή 
μείωση των εκπομπών εντός του 
ναυτιλιακού τομέα και την εξάρτηση των 
πλοίων από τα ορυκτά καύσιμα· εκφράζει 
τη λύπη του διότι η ναυτιλία σήμερα 
προσφέρει διέξοδο στις πετρελαϊκές 
εταιρείες για να απαλλάσσονται από τα 
απόβλητά τους·

Or. en

Τροπολογία 62
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 



PE660.197v01-00 34/133 AM\1217565EL.docx

EL

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· τονίζει την ανάγκη να 
διατηρηθεί ένας μόνιμος διάλογος με 
τους πλοιοκτήτες προκειμένου να γίνει 
γνωστή η πραγματική επενδυτική τους 
ικανότητα και να εντοπιστούν οι 
αδυναμίες τους ως προς την απόκτηση 
και την απόσβεση λιγότερο ρυπογόνων 
πλοίων με σκοπό την ανανέωση των 
στόλων τους· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

Or. fr

Τροπολογία 63
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

2. τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί 
σταδιακά η χρήση βαρέος μαζούτ, τόσο σε 
καθαρή μορφή όσο και ως μείγμα, το 
συντομότερο δυνατό, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

Or. en

Τροπολογία 64
Giuseppe Ferrandino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, όχι μόνο ως 
καύσιμο, αλλά και ως μείγμα για καύσιμα 
πλοίων, το οποίο εξακολουθεί να 
χρησιμοποιείται από πολλά πλοία. 
εκφράζει τη λύπη του διότι η ναυτιλία 
σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

Or. en

Τροπολογία 65
Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ, το οποίο 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του διότι η 
ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο στις 
πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

2. τονίζει την ανάγκη να απαγορευθεί 
η χρήση βαρέος μαζούτ μακροπρόθεσμα, 
το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται 
από πολλά πλοία· εκφράζει τη λύπη του 
διότι η ναυτιλία σήμερα προσφέρει διέξοδο 
στις πετρελαϊκές εταιρείες για να 
απαλλάσσονται από τα απόβλητά τους·

Or. en

Τροπολογία 66
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μαρία Σπυράκη, Jens Gieseke, Marian-Jean 
Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι, στον ναυτιλιακό 
τομέα, ο πλοιοκτήτης δεν ταυτίζεται 
πάντοτε με το πρόσωπο ή την οντότητα 
που εκμεταλλεύεται εμπορικά το πλοίο. 
Επομένως, η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» θα πρέπει να ισχύει και να 
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καθιστά υπεύθυνο το μέρος που είναι 
υπεύθυνο για την εμπορική λειτουργία του 
πλοίου. Το μέρος αυτό είναι η εμπορική 
οντότητα η οποία πληρώνει για το 
καύσιμο που καταναλώνει το πλοίο, όπως 
ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο 
χρονοναυλωτής ή ο ναυλωτής γυμνού 
πλοίου·

Or. en

Τροπολογία 67
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι, στον ναυτιλιακό 
τομέα, ο πλοιοκτήτης δεν ταυτίζεται 
πάντοτε με το πρόσωπο ή την οντότητα 
που εκμεταλλεύεται εμπορικά το πλοίο. 
Επομένως, η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» θα πρέπει να ισχύει και να 
καθιστά υπεύθυνο το μέρος που είναι 
υπεύθυνο για την εμπορική λειτουργία του 
πλοίου. Το μέρος αυτό είναι η εμπορική 
οντότητα η οποία πληρώνει για το 
καύσιμο που καταναλώνει το πλοίο, όπως 
ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο 
χρονοναυλωτής ή ο ναυλωτής γυμνού 
πλοίου·

Or. en

Τροπολογία 68
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, José Ramón Bauzá Díaz, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2α. τονίζει τη σημασία των 
επενδύσεων σε καύσιμα χαμηλών 
εκπομπών και εξεύρεσης 
μακροπρόθεσμων βιώσιμων 
εναλλακτικών λύσεων· υπενθυμίζει, εν 
προκειμένω, τη σημασία των 
μεταβατικών καυσίμων, όπως το ΥΦΑ, 
καθώς αποτελούν την καθαρότερη επί 
του παρόντος αναπτυσσόμενη 
εναλλακτική λύση έναντι του βαρέος 
μαζούτ, η οποία επιτρέπει τη μετάβαση 
των θαλάσσιων μεταφορών σε καθαρές 
μορφές ενέργειας· 

Or. en

Τροπολογία 69
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η χρήση των 
περισσότερων εναλλακτικών καυσίμων 
στον ναυτιλιακό τομέα εξακολουθεί να 
παρεμποδίζεται από οικονομικούς και 
τεχνικούς φραγμούς και είναι απαραίτητο 
να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ώριμων 
και βιώσιμων τεχνολογιών πριν 
επιβληθούν αυστηροί περιορισμοί·

Or. en

Τροπολογία 70
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η ΕΕ μπορεί να 
πρωτοστατήσει στην καθαρή ναυτιλία, 
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αλλά ότι η συνεχής συνεργασία σε 
επίπεδο ΔΝΟ εξακολουθεί να είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμων διεθνών λύσεων·

Or. nl

Τροπολογία 71
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία 
να διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

3. εμμένει στην ανάγκη να μην έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022, καθώς τα πρότυπα 
του ΔΝΟ μπορούν να εγγυηθούν την 
ικανοποιητική ρύθμιση του τομέα·

_________________ _________________
8Οδηγία 2003/87/ΕΚ 8Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 72
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 

3. εμμένει στην ανάγκη για μια 
ολοκληρωμένη μελέτη επιπτώσεων 
(σχετική με το κλίμα, κοινωνική, 
οικονομική) για την αξιολόγηση της 
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εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

ένταξης του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού 
τομέα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ (ETS)8· προτείνει τα έσοδα του 
ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

_________________ _________________
8Οδηγία 2003/87/ΕΚ 8Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 73
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS) μέχρι τον 
Ιανουάριο του 20228· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

3. εμμένει στη δυνατότητα να 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που 
βασίζεται στην αγορά και είναι συμβατό 
με τα διεθνή πλαίσια και το οποίο 
διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού 
παγκοσμίως, βάσει των συμπερασμάτων 
της εκτίμησης επιπτώσεων της 
Επιτροπής· προτείνει τα έσοδα που 
συνδέονται με τη ναυτιλία να διοχετευθούν 
στη χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας για την απαλλαγή των 
ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών και 
λιμένων από τις ανθρακούχες εκπομπές·

_________________
8Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Or. nl

Τροπολογία 74
Dominique Riquet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

3. τονίζει την ανάγκη 
διαπραγμάτευσης της μείωσης των 
εκπομπών CO2 του τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών πρώτα σε διεθνές 
επίπεδο στο πλαίσιο του ΔΝΟ, δεδομένης 
της διεθνούς και ανταγωνιστικής 
διάστασης του τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών· εάν δεν μπορεί να βρεθεί 
λύση στο επίπεδο του ΔΝΟ σε εύθετο 
χρόνο, ζητεί την εφαρμογή ενός 
ευρωπαϊκού μηχανισμού, με τη μορφή 
της συμπερίληψης του τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) έπειτα 
από εκτίμηση επιπτώσεων· προτείνει τα 
έσοδα του ETS που συνδέονται με τη 
ναυτιλία να διοχετευθούν στη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας για την απαλλαγή των 
ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών και 
λιμένων από τις ανθρακούχες εκπομπές·

_________________
8Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 75
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· προτείνει τα έσοδα 

3. εμμένει στην ανάγκη οι 
ευρωπαϊκοί ναυτιλιακοί τομείς και ο 
τομέας εσωτερικών πλωτών οδών να 
συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, όπως και άλλοι 
τομείς· πιστεύει ότι η πιθανή ένταξή τους 
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του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία 
να διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ 
(ETS)8 πρέπει να επεκταθεί μόνο σε 
δρομολόγια μεταξύ λιμένων της ΕΕ και 
να προβλέπει εξαιρέσεις για μικρότερα 
πλοία και μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· τονίζει ότι, προκειμένου να 
αποφευχθεί η επιδείνωση των 
προβλημάτων των σημαιών ευκαιρίας, οι 
κανονισμοί που επηρεάζουν τις διεθνείς 
μεταφορές να συμφωνηθούν στο πλαίσιο 
του ΔΝΟ·

_________________ _________________
8 Οδηγία 2003/87/ΕΚ. 8 Οδηγία 2003/87/ΕΚ.

Or. es

Τροπολογία 76
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022, έπειτα από 
επικαιροποίηση της εκτίμησης 
επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε το 
2013, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020· 
προτείνει τουλάχιστον το 50 % των 
εσόδων του ETS που συνδέονται με τη 
ναυτιλία να διοχετευθούν στη 
χρηματοδότηση ενός προγράμματος 
ανανέωσης του στόλου, καθώς και στη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας, στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των πλοίων και 
στη στήριξη των επενδύσεων σε 
καινοτόμες τεχνολογίες και υποδομές για 
την απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
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θαλάσσιων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων, και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και στην ανάπτυξη 
βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, όπως 
το υδρογόνο8α· πιστεύει, επίσης, 
ακράδαντα ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαθέσουν τα εν λόγω έσοδα του ETS 
για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των πλωτών μεταφορών8β· 
επιπλέον, ο κανονισμός ΠΥΕ της ΕΕ 
[κανονισμός (ΕΕ) 2015/757, υπό 
αναθεώρηση), θα πρέπει να διασφαλίζει 
ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές 
επίπεδο για τον ευρωπαϊκό στόλο8γ·

_________________ _________________
8Οδηγία 2003/87/ΕΚ 8Οδηγία 2003/87/ΕΚ

8α Άρθρο 3ζγ της θέσης του Κοινοβουλίου 
σε πρώτη ανάγνωση για τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757
8β Γνωμοδότηση της Επιτροπής TRAN 
σχετικά με ένα βιώσιμο επενδυτικό 
σχέδιο για την Ευρώπη
8γ Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
που εκδόθηκε στις 15/05/2019

Or. en

Τροπολογία 77
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022 σύμφωνα με τις 
τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 
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έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

για τη πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757, 
προκειμένου να ληφθεί δεόντως υπόψη το 
παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων 
για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία· 
προτείνει τα έσοδα του ETS που 
συνδέονται με τη ναυτιλία να διοχετευθούν 
στη χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας για την απαλλαγή των 
ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών και 
λιμένων από τις ανθρακούχες εκπομπές·

_________________ _________________
8Οδηγία 2003/87/ΕΚ 8Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 78
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· υπενθυμίζει ότι η 
συμπερίληψη των εκπομπών από τις 
θαλάσσιες μεταφορές στο ETS της ΕΕ, 
θα πρέπει να βασίζεται σε ολοκληρωμένη 
εκτίμηση επιπτώσεων η οποία λαμβάνει 
επαρκώς υπόψη την ανταγωνιστικότητα 
των φορέων εκμετάλλευσης και των 
επιχειρήσεων της ΕΕ· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·



PE660.197v01-00 44/133 AM\1217565EL.docx

EL

_________________ _________________
8Οδηγία 2003/87/ΕΚ 8Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 79
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· επισημαίνει τη 
σημασία της εμπεριστατωμένης 
εκτίμησης επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης 
κινδύνων για τη διαρροή άνθρακα, πριν 
από τη συμπερίληψη του ναυτιλιακού 
τομέα στο ETS της ΕΕ· προτείνει τα 
έσοδα του ETS που συνδέονται με τη 
ναυτιλία να διοχετευθούν στη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας για την απαλλαγή των 
ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών και 
λιμένων από τις ανθρακούχες εκπομπές·

_________________ _________________
8Οδηγία 2003/87/ΕΚ 8Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία



AM\1217565EL.docx 45/133 PE660.197v01-00

EL

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022, έπειτα από 
εμπεριστατωμένη εκτίμηση επιπτώσεων 
από την Επιτροπή· προτείνει τα έσοδα του 
ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

_________________ _________________
8Οδηγία 2003/87/ΕΚ 8Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Or. en

Τροπολογία 81
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μαρία Σπυράκη, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2022· προτείνει τα έσοδα 
του ETS που συνδέονται με τη ναυτιλία να 
διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών και λιμένων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

3. εμμένει στην ανάγκη να έχει 
συμπεριληφθεί ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός 
τομέας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/757, έπειτα από τη διενέργεια 
εκτίμησης επιπτώσεων, στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS)8 μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2022· προτείνει όλα τα 
έσοδα του ETS που συνδέονται με τη 
ναυτιλία να διοχετευθούν στη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας για την απαλλαγή των 
ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών και 
λιμένων από τις ανθρακούχες εκπομπές·

_________________ _________________
8Οδηγία 2003/87/ΕΚ 8Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Or. en
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Τροπολογία 82
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι οι υπερβολικές 
ρυθμίσεις που στοχεύουν στη μείωση των 
εκπομπών θα μπορούσαν να είναι 
επιβλαβείς για την ανταγωνιστικότητα 
του ναυτιλιακού τομέα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 83
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/757, το Κοινοβούλιο ζήτησε 
στόχο απόδοσης -40 % για τους 
εφοπλιστές έως το 2030· προσθέτει ότι η 
πρωτοβουλία θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μια προσέγγιση κύκλου ζωής 
που θα ενσωματώνει όλες τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FuelEU 
για τη ναυτιλία όχι μόνο την ένταση 
άνθρακα των καυσίμων, αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους, καθώς και να 
διασφαλίσει τη χρήση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων μέσω μιας προσέγγισης η 
οποία να προσανατολίζεται στην επίτευξη 
των στόχων· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/757, το Κοινοβούλιο ζήτησε στόχο 
απόδοσης -40 % για τους εφοπλιστές έως 
το 2030· προσθέτει ότι η πρωτοβουλία θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια 
προσέγγιση κύκλου ζωής που θα 
ενσωματώνει όλες τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·
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Or. en

Τροπολογία 84
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι, 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/757, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε στόχο απόδοσης -
40 % για τους εφοπλιστές έως το 2030· 
προσθέτει ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μια προσέγγιση 
κύκλου ζωής που θα ενσωματώνει όλες τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους· προσθέτει ότι η 
πρωτοβουλία θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μια προσέγγιση κύκλου ζωής 
που θα ενσωματώνει όλες τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 85
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/757, το Κοινοβούλιο ζήτησε 
στόχο απόδοσης -40 % για τους 
εφοπλιστές έως το 2030· προσθέτει ότι η 
πρωτοβουλία θα πρέπει επίσης να 

4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και τα 
τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα τα 
οποία θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα 
των πλοίων και των δραστηριοτήτων τους· 
υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/757, το Κοινοβούλιο ζήτησε στόχο 
απόδοσης -40 % για τους εφοπλιστές έως 
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περιλαμβάνει μια προσέγγιση κύκλου ζωής 
που θα ενσωματώνει όλες τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου·

το 2030 κατά μέσο όρο σε όλα τα πλοία 
υπό την ευθύνη τους, σε σύγκριση με τη 
μέση απόδοση ανά κατηγορία πλοίων του 
ίδιου μεγέθους και τύπου, όπως 
αναφέρεται στον κανονισμό ΠΥΕ· 
προσθέτει ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μια προσέγγιση 
κύκλου ζωής που θα ενσωματώνει όλες τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 86
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Giuseppe Ferrandino, Marianne 
Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/757, το Κοινοβούλιο ζήτησε 
στόχο απόδοσης -40 % για τους 
εφοπλιστές έως το 2030· προσθέτει ότι η 
πρωτοβουλία θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μια προσέγγιση κύκλου ζωής 
που θα ενσωματώνει όλες τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου·

4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/757, το Κοινοβούλιο ζήτησε 
στόχο απόδοσης -40 % για τους 
εφοπλιστές έως το 2030· προσθέτει ότι η 
πρωτοβουλία θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μια προσέγγιση κύκλου ζωής 
που θα ενσωματώνει όλες τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου· τα εναλλακτικά 
καύσιμα που δεν πληρούν το όριο -70 % 
της οδηγίας REDII βάσει του κύκλου 
ζωής τους δεν θα πρέπει να επιτρέπονται 
για κανονιστική συμμόρφωση· τα 
βιοκαύσιμα που βασίζονται σε 
τρόφιμα/ζωοτροφές θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από τον κατάλογο των 
συμμορφούμενων καυσίμων και θα 
πρέπει να περιοριστεί η συμβολή των 
προηγμένων βιοκαυσίμων·

Or. en
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Τροπολογία 87
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/757, το Κοινοβούλιο ζήτησε 
στόχο απόδοσης -40 % για τους 
εφοπλιστές έως το 2030· προσθέτει ότι η 
πρωτοβουλία θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μια προσέγγιση κύκλου ζωής 
που θα ενσωματώνει όλες τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου·

4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/757, το Κοινοβούλιο ζήτησε 
στόχο απόδοσης -40 % για τους 
εφοπλιστές έως το 2030· προσθέτει ότι η 
πρωτοβουλία θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μια προσέγγιση κύκλου ζωής 
που θα ενσωματώνει όλες τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου· τονίζει ότι ο 
δεσμευτικός στόχος του -40 % για τους 
πλοιοκτήτες έως το 2030 βάσει του 
οποίου απαιτείται αντικατάσταση του 
εξοπλισμού πλοήγησης έρχεται στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης που συνδέεται με την πανδημία 
του Covid-19, το οποίο αποτελεί μείζον 
αρχικό μειονέκτημα για τον ναυτιλιακό 
τομέα κατά την ενεργειακή του 
μετάβαση, και το οποίο πρέπει να ληφθεί 
υπόψη, δεδομένου ότι υφίσταται ήδη 
σημαντικές ζημίες και πιθανότατα θα 
συνεχιστούν για αρκετά χρόνια·

Or. fr

Τροπολογία 88
Andris Ameriks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/757, το Κοινοβούλιο ζήτησε 
στόχο απόδοσης -40 % για τους 
εφοπλιστές έως το 2030· προσθέτει ότι η 
πρωτοβουλία θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μια προσέγγιση κύκλου ζωής 
που θα ενσωματώνει όλες τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου·

4. σημειώνει ότι η πρωτοβουλία 
FuelEU για τη ναυτιλία θα πρέπει να 
αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και την 
αποδοτικότητα των πλοίων και των 
δραστηριοτήτων τους, καθώς και να 
διασφαλίσει τη χρήση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων μέσω μιας προσέγγισης η 
οποία να προσανατολίζεται στην επίτευξη 
των στόχων· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/757, το Κοινοβούλιο ζήτησε στόχο 
απόδοσης -40 % για τους εφοπλιστές έως 
το 2030· προσθέτει ότι η πρωτοβουλία θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια 
προσέγγιση κύκλου ζωής που θα 
ενσωματώνει όλες τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 89
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. σημειώνει τον ισχυρό ευρωπαϊκό 
συνεργατικό σχηματισμό του τομέα της 
θάλασσας και τις θετικές εξελίξεις 
διεθνώς για την υποστήριξη της 
καινοτομίας και τη μείωση των 
εκπομπών από τη ναυτιλία και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που θα 
συμβάλουν σε αυτές τις θετικές εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 90
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα καθεστώς για τις συμβάσεις επί 
διαφοράς που θα συμβάλουν στη 
γεφύρωση του χάσματος των τιμών 
μεταξύ των ορυκτών καυσίμων και των 
βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων 
πλοίων· τα έσοδα του ETS που 
συνδέονται με τη ναυτιλία θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση ενός τέτοιου 
καθεστώτος·

Or. en

Τροπολογία 91
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 
διαμόρφωση γενικής πολιτικής για την 
απαλλαγή λιμένων και ακτών από 
ανθρακούχες εκπομπές·

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών 
γραμμών, των λιμένων και των παρόχων 
ενέργειας, με σκοπό τη διευκόλυνση 
πρωτοβουλιών από τη βάση προς την 
κορυφή και συμφωνιών-πλαισίων για την 
απαλλαγή λιμένων και ακτών από 
ανθρακούχες εκπομπές και τον οικολογικό 
προσανατολισμό των θαλάσσιων 
μεταφορών προς όφελός τους· τονίζει τον 
ρόλο των λιμένων και των προμηθευτών 
καυσίμων στην ανάπτυξη καυσίμων 
χαμηλότερων και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και των 
υποδομών που απαιτούνται για την 
υιοθέτησή τους·
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Or. en

Τροπολογία 92
Andris Ameriks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 
διαμόρφωση γενικής πολιτικής για την 
απαλλαγή λιμένων και ακτών από 
ανθρακούχες εκπομπές·

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών 
γραμμών, των λιμένων και των παρόχων 
ενέργειας, με σκοπό τη διευκόλυνση 
πρωτοβουλιών από τη βάση προς την 
κορυφή και συμφωνιών-πλαισίων για την 
απαλλαγή λιμένων και ακτών από 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 93
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 
διαμόρφωση γενικής πολιτικής για την 
απαλλαγή λιμένων και ακτών από 
ανθρακούχες εκπομπές·

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 
διαμόρφωση γενικής πολιτικής για την 
απαλλαγή λιμένων και ακτών από 
ανθρακούχες εκπομπές και τη μείωση της 
μόλυνσης που υπάρχει σε αυτούς·

Or. es

Τροπολογία 94
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
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Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 
διαμόρφωση γενικής πολιτικής για την 
απαλλαγή λιμένων και ακτών από 
ανθρακούχες εκπομπές·

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών και να 
πραγματοποιηθεί ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των λιμένων, του 
ναυτιλιακού τομέα, καθώς και των 
προμηθευτών καυσίμων και ενέργειας, με 
σκοπό τη διαμόρφωση πλαισίου γενικής 
πολιτικής για την απαλλαγή λιμένων και 
ακτών από ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 95
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 
διαμόρφωση γενικής πολιτικής για την 
απαλλαγή λιμένων και ακτών από 
ανθρακούχες εκπομπές·

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών 
γραμμών, των λιμένων και των παρόχων 
ενέργειας, με σκοπό τη διαμόρφωση 
γενικής πολιτικής για την απαλλαγή 
λιμένων και ακτών από ανθρακούχες 
εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 96
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 
διαμόρφωση γενικής πολιτικής για την 
απαλλαγή λιμένων και ακτών από 
ανθρακούχες εκπομπές·

5. υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί 
η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 
διαμόρφωση γενικής πολιτικής για την 
απαλλαγή λιμένων και ακτών από 
ανθρακούχες εκπομπές· ενθαρρύνει τις 
λιμενικές αρχές να εφαρμόζουν μεθόδους 
βιώσιμης διαχείρισης και να τις 
πιστοποιούν μέσω μεθοδολογιών που 
ενσωματώνουν την ανάλυση κύκλου ζωής 
των λιμενικών υπηρεσιών, όπως αυτές 
που προσφέρονται από την 
περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος·

Or. es

Τροπολογία 97
Dominique Riquet, Stéphane Bijoux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι τα υπερπόντια εδάφη, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και των 
υπερπόντιων χωρών και εδαφών, και των 
λιμένων που βρίσκονται σε αυτά, είναι 
υψίστης σημασίας για την ευρωπαϊκή 
κυριαρχία και για το ευρωπαϊκό και 
διεθνές θαλάσσιο εμπόριο δεδομένης της 
στρατηγικής τους θέσης· επισημαίνει ότι 
οι καθοριστικοί παράγοντες επενδύσεων 
για τους εν λόγω λιμένες είναι πολύ 
διαφορετικοί και περιλαμβάνουν από την 
υποστήριξη του κλασικού ρόλου τους 
στην υποδοχή πλοίων (φόρτωση, 
εκφόρτωση, αποθήκευση και μεταφορά 
εμπορευμάτων) έως τη διασφάλιση 
πολυτροπικών συνδέσεων, την 
κατασκευή υποδομών που σχετίζονται με 
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την ενέργεια, την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή 
και τον συνολικό οικολογικό 
προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση 
των σκαφών· ζητεί μαζικές επενδύσεις σε 
λιμάνια που βρίσκονται σε υπερπόντια 
εδάφη, ώστε να μετατραπούν σε 
στρατηγικούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς πολυτροπικών μεταφορών, 
παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής 
ενέργειας, καθώς και τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 98
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η ενίσχυση των 
απρόσκοπτων συνδέσεων πολλαπλών 
μεταφορών μεταξύ λιμένων και του 
δικτύου ΔΕΔ-Μ, καθώς και η βελτίωση 
της διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
διαφόρων τρόπων μεταφοράς, θα 
εξαλείψουν τα σημεία κυκλοφοριακής 
στένωσης και θα μειώσουν τη 
συμφόρηση· υπογραμμίζει τη σημασία 
των θαλάσσιων και εσωτερικών λιμένων 
ως στρατηγικών και πολυτροπικών 
κόμβων του δικτύου ΔΕΔ-Μ·

Or. en

Τροπολογία 99
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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5α. σημειώνει τις έντονες προσπάθειες 
που καταβάλλει ο ευρωπαϊκός 
συνεργατικός σχηματισμός του τομέα της 
θάλασσας και τις θετικές εξελίξεις που 
επιτεύχθηκαν σε διεθνές επίπεδο για την 
υποστήριξη της καινοτομίας και τη 
μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που 
συμβάλλουν σε αυτές τις θετικές 
εξελίξεις.

Or. en

Τροπολογία 100
István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει τον ισχυρό ευρωπαϊκό 
συνεργατικό σχηματισμό του τομέα της 
θάλασσας και τις θετικές εξελίξεις 
διεθνώς για την υποστήριξη της 
καινοτομίας και τη μείωση των 
εκπομπών από τη ναυτιλία και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που θα 
συμβάλουν σε αυτές τις θετικές εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 101
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει τον θετικό ρόλο του 
ευρωπαϊκού συνεργατικού σχηματισμού 
του τομέα της θάλασσας στην 
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ενθάρρυνση της καινοτομίας για τη 
μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν περαιτέρω πρωτοβουλίες 
έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 102
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. σημειώνει τη διασυνοριακή 
διάσταση των θαλάσσιων λιμένων· 
τονίζει τον ρόλο των λιμένων ως 
συνεργατικών σχηματισμών όλων των 
τρόπων μεταφοράς, ενέργειας, 
βιομηχανίας και γαλάζιας οικονομίας· 
αναγνωρίζει την αυξημένη ανάπτυξη της 
λιμενικής συνεργασίας και 
ομαδοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 103
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο για τον έλεγχο των πλοίων από το 
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πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

κράτος του λιμένα παραμένει σταθερή 
βάση για τη ρύθμιση της πρόσβασης των 
μη συμμορφούμενων περιβαλλοντικά 
πλοίων στους λιμένες και για την 
προώθηση της χερσαίας παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας με την πράσινη 
ηλεκτρική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθώς και 
άλλες ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεωρήσεις των οδηγιών 2014/94/ΕΕ 
και 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 104
Andris Ameriks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα 
παραμένει σταθερή βάση για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των μη συμμορφούμενων 
περιβαλλοντικά πλοίων στους λιμένες και 
για την προώθηση της χερσαίας παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας με την πράσινη 
ηλεκτρική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθώς και 
άλλες ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεωρήσεις των οδηγιών 2014/94/ΕΕ 
και 2003/96/ΕΚ·

Or. en
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Τροπολογία 105
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τον 
έλεγχο από το κράτος του λιμένα ως 
σημείο αφετηρίας για τα πλέον ρυπογόνα 
πλοία· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με πηγές ενέργειας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και άλλες 
ισοδύναμες τεχνολογίες· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει αναθεωρήσεις των 
οδηγιών 2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

Or. nl

Τροπολογία 106
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών, 
πολυτροπικών λύσεων στον τομέα της 
ναυτιλίας, οι οποίες υποστηρίζονται μέσω 
προσέγγισης βάσει διαδρόμων· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να 
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πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

παρακινήσει τις λιμενικές αρχές να 
λάβουν μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη 
ρύθμιση της πρόσβασης των πλέον 
ρυπογόνων πλοίων στους λιμένες, και να 
ενθαρρύνει τη χρήση και την ανάπτυξη 
χερσαίας ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 
πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας ή 
οποιασδήποτε άλλης ανανεώσιμης πηγής 
ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 107
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να αξιολογήσει τη 
μείωση των ρυπογόνων εκπομπών και 
των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου μέσω της σύνδεσης των 
ελλιμενισμένων σκαφών με την ηλεκτρική 
ενέργεια· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεωρήσεις των οδηγιών 2014/94/ΕΕ 
και 2003/96/ΕΚ·

Or. es

Τροπολογία 108
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Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για χαμηλές εκπομπές κατά τον 
ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 109
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες της ΕΕ και να 
θεσπίσει υποχρέωση σύνδεσης των 
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κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

ελλιμενισμένων σκαφών με την πράσινη 
ηλεκτρική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει αναθεωρήσεις των 
οδηγιών 2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

Or. pt

Τροπολογία 110
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 111
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 112
István Ujhelyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·
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προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 113
Tom Berendsen, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με ανανεώσιμες και μηδενικών 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 114
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
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τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

τον στόχο για μηδενική ρύπανση 
(εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
ατμοσφαιρικοί ρύποι) κατά τον 
ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ· εκφράζει τη 
λύπη του για την αναβολή της 
αναθεώρησης της οδηγίας 2014/94/ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ το 
συντομότερο δυνατό, προκειμένου να 
συμπεριλάβει δεσμευτικούς στόχους για 
τα κράτη μέλη και κίνητρα για τους 
λιμένες, ώστε να ενταθεί η ανάπτυξη των 
απαραίτητων υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 115
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
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πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας, παρέχοντας ταυτόχρονα 
στα κράτη μέλη τον απαραίτητο χρόνο 
και την οικονομική στήριξη για να 
δημιουργήσουν την απαιτούμενη 
υποδομή· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεωρήσεις των οδηγιών 2014/94/ΕΕ 
και 2003/96/ΕΚ·

Or. ro

Τροπολογία 116
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ· καλεί επίσης 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
συμβουλεύεται όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στον ναυτιλιακό τομέα 
(πλοιοκτήτες, λιμενικοί φορείς, 
ναυτιλιακοί πράκτορες, λιμενεργάτες, 
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ναυτιλιακές εταιρείες, πάροχοι υπηρεσιών 
εδάφους κ.λπ.), με στόχο ο οργανωτικός 
και οικονομικός αντίκτυπος που 
συνδέεται με την ανάπτυξη ουσιαστικών 
λύσεων ελλιμενισμού να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ουδέτερος σε σχέση με την 
ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων και 
λιμενικών δραστηριοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 117
Giuseppe Ferrandino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές κατά 
τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών 
λύσεων στον τομέα της ναυτιλίας· ζητεί 
συγκεκριμένα από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα χωρίς χρονοτριβή για τη ρύθμιση 
της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων 
πλοίων στους λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, 
τον στόχο για μηδενικές εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως SO2, NOx, 
αιωρούμενα σωματίδια (PM) και επίσης 
μεθάνιο κατά τον ελλιμενισμό και να 
προωθήσει την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή καθαρών λύσεων στον τομέα 
της ναυτιλίας· ζητεί συγκεκριμένα από την 
Επιτροπή να λάβει μέτρα χωρίς 
χρονοτριβή για τη ρύθμιση της πρόσβασης 
των πλέον ρυπογόνων πλοίων στους 
λιμένες, συμπεριλαμβανομένων των 
κρουαζιερόπλοιων, και να θεσπίσει 
υποχρέωση σύνδεσης των ελλιμενισμένων 
σκαφών με την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει αναθεωρήσεις των οδηγιών 
2014/94/ΕΕ και 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 118
Johan Van Overtveldt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι ένα φιλόδοξο 
θεματολόγιο για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές πρέπει να 
υποστηρίζεται από επαρκή 
χρηματοδότηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
αναληφθεί επείγουσα δράση εκ μέρους 
της Επιτροπής προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η υποδομή των 
ευρωπαϊκών λιμένων είναι έτοιμη να 
εφαρμόσει την αναγκαία ενεργειακή 
μετάβαση, επιτρέποντας στα πλοία να 
ανεφοδιάζονται με εναλλακτικά καύσιμα 
που παραδίδονται μέσω του λιμενικού 
δικτύου ή κινητών εγκαταστάσεων·

Or. nl

Τροπολογία 119
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
στρατηγική για λιμένες μηδενικών 
εκπομπών συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
για την προώθηση της ανάπτυξης 
λιμενικών βιομηχανιών που ειδικεύονται 
στην κυκλική οικονομία, επιτρέποντας 
ιδίως την καλύτερη ανάκτηση 
αποβλήτων από πλοία που συλλέγονται 
και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 
λιμένες·

Or. fr

Τροπολογία 120
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί την περαιτέρω ελευθέρωση 
των λιμενικών υπηρεσιών, η οποία θα 
επιτρέψει υψηλά πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας των υπηρεσιών. Ζητεί επίσης 
σαφή στρατηγική για την προώθηση της 
ναυτιλίας μεταφοράς με οχηματαγωγά 
πλοία (RO-RO) για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, το οποίο θα μειώσει την 
παρουσία βαρέων οχημάτων στους 
δρόμους·

Or. en

Τροπολογία 121
Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, τις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 
καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη 
εναλλακτική λύση στις οδικές και 
αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών·

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, τις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 
καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη 
εναλλακτική λύση και διατροπικό 
συνδυασμό με τις οδικές και αεροπορικές 
μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών· 
υπενθυμίζει, για τον σκοπό αυτόν, την 
ανάγκη να υπάρχει δίκτυο υποδομής με 
τη δυνατότητα να παρέχει αυτήν τη 
διατροπική ικανότητα, το οποίο 
συνεπάγεται την εκπλήρωση των 
επενδυτικών δεσμεύσεων που 
εκφράζονται στο ΔΕΔ-Μ·

Or. es
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Τροπολογία 122
Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, τις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 
καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη 
εναλλακτική λύση στις οδικές και 
αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών·

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, τις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 
καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη 
εναλλακτική λύση στις οδικές και 
αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών και ως εφαλτήριο για έναν 
τρόπο μεταφοράς μηδενικών εκπομπών· 
και να δρομολογήσει για τον σκοπό αυτό 
μια στρατηγική ανανέωσης του στόλου 
της ΕΕ για την προώθηση της πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασής της και την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας του 
ευρωπαϊκού τομέα της ναυτιλιακής 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 123
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, τις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 
καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη 
εναλλακτική λύση στις οδικές και 
αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών·

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, τις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 
καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη 
εναλλακτική λύση στις οδικές και 
αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο των θαλάσσιων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων στην επίτευξη των στόχων 
της αλλαγής για τη μείωση της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης και των 
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εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 124
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μαρία Σπυράκη, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, τις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 
καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη 
εναλλακτική λύση στις οδικές και 
αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών·

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, τα 
σκάφη άνω των 5 000 gt για θαλάσσιες 
μεταφορές μικρών αποστάσεων, καθώς και 
τις σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη 
εναλλακτική λύση στις οδικές και 
αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών·

Or. en

Τροπολογία 125
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, τις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 
καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη 
εναλλακτική λύση στις οδικές και 
αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών·

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, μια 
στροφή των μεταφορών προς τις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 
καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη 
εναλλακτική λύση στις οδικές και 
αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών·

Or. en
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Τροπολογία 126
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα στη θαλάσσια 
πολιτική της προκειμένου να αποφύγει τη 
χρήση οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, οι 
οποίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, 
ιδίως σε οικολογικά εύθραυστες περιοχές 
όπως οι Άλπεις, ενθαρρύνοντας τις 
παραδόσεις πλησιέστερα στις αγορές 
τελικού προορισμού μέσω λιμένων με 
λιγότερη κίνηση, για παράδειγμα στη 
Μεσόγειο ή στη Μαύρη Θάλασσα·

Or. fr

Τροπολογία 127
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τον ορισμό των θαλάσσιων 
μεταφορών μικρών αποστάσεων που 
περιέχεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/352, έτσι ώστε να περιλαμβάνει το 
μέγεθος και την τεχνολογία πρόωσης των 
πλοίων, προκειμένου να καλύπτει τα 
πλέον ρυπογόνα πλοία και εκείνα με 
μεγαλύτερο δυνητικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον και την ασφάλεια·

Or. pt
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Τροπολογία 128
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο 
νόημα στην έννοια των θαλάσσιων 
αρτηριών απλοποιώντας τα κριτήρια 
πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός κεντρικού 
δικτύου, και παρέχοντας σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη στις θαλάσσιες 
συνδέσεις που λειτουργούν εναλλακτικά 
στις χερσαίες μεταφορές·

8. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο 
νόημα στην έννοια των θαλάσσιων 
αρτηριών, δεδομένου ότι συμβάλλει στη 
διευκόλυνση των συνδέσεων και των 
γραμμών μικρών αποστάσεων ως 
βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων αντί των 
χερσαίων μεταφορών, να διευκολύνει τη 
συνεργασία των θαλάσσιων λιμένων 
καθώς και της σύνδεσής τους με την 
ενδοχώρα, απλοποιώντας τα κριτήρια 
πρόσβασης, απλοποιώντας τα κριτήρια 
πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός κεντρικού 
δικτύου, και παρέχοντας σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη στις θαλάσσιες 
συνδέσεις που λειτουργούν εναλλακτικά 
στις χερσαίες μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 129
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο 
νόημα στην έννοια των θαλάσσιων 
αρτηριών απλοποιώντας τα κριτήρια 
πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός κεντρικού 
δικτύου, και παρέχοντας σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη στις θαλάσσιες 
συνδέσεις που λειτουργούν εναλλακτικά 
στις χερσαίες μεταφορές·

8. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο 
νόημα στην έννοια των θαλάσσιων 
αρτηριών απλοποιώντας τα κριτήρια 
πρόσβασης και προσαρμόζοντας την 
έννοια, έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και νησιών, ιδίως 
σε ό,τι αφορά τις συνδέσεις μεταξύ 
λιμένων εκτός κεντρικού δικτύου, και 
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παρέχοντας σημαντική χρηματοδοτική 
στήριξη στις θαλάσσιες συνδέσεις που 
λειτουργούν εναλλακτικά στις χερσαίες 
μεταφορές και τις νέες εσωτερικές 
θαλάσσιες συνδέσεις με τα κράτη μέλη·

Or. pt

Τροπολογία 130
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο 
νόημα στην έννοια των θαλάσσιων 
αρτηριών απλοποιώντας τα κριτήρια 
πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός κεντρικού 
δικτύου, και παρέχοντας σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη στις θαλάσσιες 
συνδέσεις που λειτουργούν εναλλακτικά 
στις χερσαίες μεταφορές·

8. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο 
νόημα στην έννοια των θαλάσσιων 
αρτηριών απλοποιώντας τα κριτήρια 
πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός κεντρικού 
δικτύου, και παρέχοντας σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη στις θαλάσσιες 
συνδέσεις σε όλα τα κράτη μέλη που 
λειτουργούν εναλλακτικά στις χερσαίες 
μεταφορές, ώστε να μη μένει κανείς στο 
περιθώριο·

Or. ro

Τροπολογία 131
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο 
νόημα στην έννοια των θαλάσσιων 
αρτηριών απλοποιώντας τα κριτήρια 
πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός κεντρικού 
δικτύου, και παρέχοντας σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη στις θαλάσσιες 

8. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο 
νόημα στην έννοια των θαλάσσιων 
αρτηριών ως αναπόσπαστου τμήματος 
του δικτύου ΔΕΔ-Μ, απλοποιώντας τα 
κριτήρια πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά 
τις συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός 
κεντρικού δικτύου, και παρέχοντας 



AM\1217565EL.docx 75/133 PE660.197v01-00

EL

συνδέσεις που λειτουργούν εναλλακτικά 
στις χερσαίες μεταφορές·

σημαντική χρηματοδοτική στήριξη στις 
θαλάσσιες συνδέσεις που λειτουργούν 
εναλλακτικά στις χερσαίες μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 132
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο 
νόημα στην έννοια των θαλάσσιων 
αρτηριών απλοποιώντας τα κριτήρια 
πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός κεντρικού 
δικτύου, και παρέχοντας σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη στις θαλάσσιες 
συνδέσεις που λειτουργούν εναλλακτικά 
στις χερσαίες μεταφορές·

8. καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο 
νόημα στην έννοια των θαλάσσιων 
αρτηριών απλοποιώντας τα κριτήρια 
πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός κεντρικού 
δικτύου, και παρέχοντας σημαντική 
χρηματοδοτική στήριξη στις θαλάσσιες 
συνδέσεις που λειτουργούν εναλλακτικά 
στις χερσαίες μεταφορές και τη σύνδεσή 
τους με το σιδηροδρομικό δίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 133
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 
2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα της 
ναυτιλίας, προωθώντας επενδύσεις στον 
τομέα της ηλεκτροδότησης από την ξηρά, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
θαλάσσιες μεταφορές και οι εσωτερικές 
πλωτές οδοί εφοδιάζονται με καθαρή 
ενέργεια, δίνοντας προτεραιότητα σε 
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θαλάσσιους λιμένες και λιμένες 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας με κακή 
ποιότητα αέρα ή υψηλά επίπεδα θορύβου·

Or. it

Τροπολογία 134
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. πιστεύει ότι ένας βιώσιμος 
ευρωπαϊκός τομέας πλωτών μεταφορών 
και χωρίς επιχειρηματικό κίνδυνο 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ) και της μελλοντικής του επέκτασης, 
είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας· 
τονίζει ότι η ποσοστιαία αύξηση των 
πλωτών εμπορευματικών μεταφορών 
στην ΕΕ, όπως προβλέπεται στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
χρειάζεται ένα συγκεκριμένο ενωσιακό 
επενδυτικό σχέδιο και συγκεκριμένα 
μέτρα σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 135
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου πολυτροπικών 
μεταφορών για την αξιοποίηση των 
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δυνατοτήτων που δημιουργούνται από τη 
δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές, 
τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό 
χώρο, τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών 
αποστάσεων και το πρόγραμμα 
NAIADES· ζητεί τη λήψη μέτρων για την 
άρση των νομοθετικών, διοικητικών και 
διασυνοριακών φραγμών που εμποδίζουν 
τις πολυτροπικές μεταφορές εντός της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 136
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι είναι επειγόντως 
ανάγκη σε υγειονομικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο να θεσπιστεί περιοχή ελέγχου 
ατμοσφαιρικών εκπομπών (SECA) στη 
Μεσόγειο· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την 
πρόταση για μια τέτοια περιοχή στον ΔΝΟ 
πριν από το 2022· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν επίσης την αρχή της 
ταχείας έγκρισης μιας ζώνης NECA με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών αζώτου 
στη Μεσόγειο·

9. υπογραμμίζει ότι ο καθορισμός 
περιοχών ελέγχου εκπομπών (ECA) έχει 
σημαντικά οφέλη και είναι επειγόντως 
ανάγκη σε υγειονομικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο να θεσπιστεί από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη περιοχή ελέγχου 
ατμοσφαιρικών εκπομπών (SECA) στη 
Μεσόγειο· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την 
πρόταση για μια τέτοια περιοχή στον ΔΝΟ 
πριν από το 2022· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν επίσης την αρχή της 
ταχείας έγκρισης μιας ζώνης NECA με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών αζώτου 
στη Μεσόγειο·

Or. es

Τροπολογία 137
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Giuseppe Ferrandino, Maria 
Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι είναι επειγόντως 
ανάγκη σε υγειονομικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο να θεσπιστεί περιοχή ελέγχου 
ατμοσφαιρικών εκπομπών (SECA) στη 
Μεσόγειο· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την 
πρόταση για μια τέτοια περιοχή στον ΔΝΟ 
πριν από το 2022· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν επίσης την αρχή της 
ταχείας έγκρισης μιας ζώνης NECA με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών αζώτου 
στη Μεσόγειο·

9. υπογραμμίζει ότι είναι επειγόντως 
ανάγκη σε υγειονομικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο να θεσπιστεί περιοχή ελέγχου 
ατμοσφαιρικών εκπομπών (SECA) και 
περιοχή ελέγχου εκπομπών αζώτου 
(NECA) στη Μεσόγειο· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν ενεργά την πρόταση για μια 
τέτοια περιοχή στον ΔΝΟ πριν από το 
2022· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν επίσης την αρχή της ταχείας 
έγκρισης μιας ζώνης NECA με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών αζώτου στη 
Μεσόγειο·

Or. en

Τροπολογία 138
Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι είναι επειγόντως 
ανάγκη σε υγειονομικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο να θεσπιστεί περιοχή ελέγχου 
ατμοσφαιρικών εκπομπών (SECA) στη 
Μεσόγειο· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την 
πρόταση για μια τέτοια περιοχή στον ΔΝΟ 
πριν από το 2022· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν επίσης την αρχή της 
ταχείας έγκρισης μιας ζώνης NECA με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών αζώτου 
στη Μεσόγειο·

9. υπογραμμίζει ότι είναι επειγόντως 
ανάγκη σε υγειονομικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο να θεσπιστεί περιοχή ελέγχου 
ατμοσφαιρικών εκπομπών (SECA) η οποία 
να επεκτείνεται συγκεκριμένα σε όλες τις 
χώρες της Μεσογείου· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
ενεργά την πρόταση για μια τέτοια περιοχή 
στον ΔΝΟ πριν από το 2022· παροτρύνει 
τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν επίσης την 
αρχή της ταχείας έγκρισης μιας ζώνης 
NECA με στόχο τη μείωση των εκπομπών 
αζώτου στη Μεσόγειο·

Or. fr

Τροπολογία 139
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Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επέκταση αυτών των περιοχών ελέγχου 
εκπομπών σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ, 
προκειμένου να μειωθούν με ομοιογενή 
τρόπο τα επιτρεπόμενα επίπεδα NOx και 
SOx στα πλοία·

10. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επέκταση αυτών των περιοχών ελέγχου 
εκπομπών, όταν θα διατυπωθούν και θα 
εγκριθούν ορισμένες συγκεκριμένες 
προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 140
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επέκταση αυτών των περιοχών ελέγχου 
εκπομπών σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ, 
προκειμένου να μειωθούν με ομοιογενή 
τρόπο τα επιτρεπόμενα επίπεδα NOx και 
SOx στα πλοία·

10. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επέκταση αυτών των περιοχών ελέγχου 
εκπομπών σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ, σε 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες και παρουσιάζοντας την 
αντίστοιχη εκτίμηση επιπτώσεων, 
προκειμένου να μειωθούν με ομοιογενή 
τρόπο τα επιτρεπόμενα επίπεδα NOx και 
SOx στα πλοία·

Or. pt

Τροπολογία 141
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για 10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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την επέκταση αυτών των περιοχών ελέγχου 
εκπομπών σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ, 
προκειμένου να μειωθούν με ομοιογενή 
τρόπο τα επιτρεπόμενα επίπεδα NOx και 
SOx στα πλοία·

μέλη να υποστηρίξουν στον ΔΝΟ την 
επέκταση αυτών των περιοχών ελέγχου 
εκπομπών σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ, 
προκειμένου να μειωθούν με ομοιογενή 
τρόπο τα επιτρεπόμενα επίπεδα NOx και 
SOx στα πλοία·

Or. es

Τροπολογία 142
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επέκταση αυτών των περιοχών ελέγχου 
εκπομπών σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ, 
προκειμένου να μειωθούν με ομοιογενή 
τρόπο τα επιτρεπόμενα επίπεδα NOx και 
SOx στα πλοία·

10. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για 
την επέκταση αυτών των περιοχών ελέγχου 
εκπομπών σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ, 
προκειμένου να μειωθούν με ομοιογενή 
τρόπο τα επιτρεπόμενα επίπεδα NOx και 
SOx στα πλοία. Επισημαίνει το γεγονός ότι 
η σωρευτική μείωση των εκπομπών 
οξειδίων του θείου και οξειδίων του 
αζώτου έχει άμεση επίδραση στη μείωση 
των λεπτών σωματιδίων (PM10 και PM 
2,5)·

Or. fr

Τροπολογία 143
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει το βάρος της στον Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), 
προκειμένου να επιτύχει ένα σύστημα 
αντιστάθμισης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στη διεθνή ναυτιλία και να 



AM\1217565EL.docx 81/133 PE660.197v01-00

EL

διασφαλίσει μια ρεαλιστική πορεία 
μείωσης των εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 144
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής·

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα 
μειώσεις στην ισχύ του κινητήρα, 
καινοτομίες στον τομέα της 
υδροδυναμικής, η βελτιστοποίηση των 
πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων μεθόδων 
πρόωσης και η καλύτερη βελτιστοποίηση 
της εφοδιαστικής·

Or. nl

Τροπολογία 145
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής·

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να παράσχει 
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στοχευμένη χρηματοδότηση σε εταιρείες 
οι οποίες αποφασίζουν να εκσυγχρονίσουν 
τους στόλους τους προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού·

Or. it

Τροπολογία 146
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής·

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής· τονίζει 
την ανάγκη διεξαγωγής εκτιμήσεων 
επιπτώσεων για οποιοδήποτε τέτοιο 
μέτρο επηρεάζει σημαντικά τον τομέα 
των θαλάσσιων μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 147
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 

11. καλεί την Επιτροπή, τους 
πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές πλοίων 
να μεριμνήσουν για την εφαρμογή όλων 
των διαθέσιμων επιχειρησιακών και 
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απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής·

τεχνικών μέτρων προκειμένου να 
επιτευχθεί ενεργειακή απόδοση, όπως είναι 
συγκεκριμένα η μείωση της ταχύτητας, η 
βελτιστοποίηση των πλωτών οδών, η 
εισαγωγή νέων μεθόδων πρόωσης, όπως οι 
τεχνολογίες αιολικής υποβοήθησης, η 
βελτιστοποίηση των σκαφών και η 
καλύτερη βελτιστοποίηση εντός της 
αλυσίδας εφοδιαστικής στον τομέα της 
ναυτιλίας·

Or. en

Τροπολογία 148
Andris Ameriks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής·

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση εντός της αλυσίδας 
εφοδιαστικής στον τομέα της ναυτιλίας·

Or. en

Τροπολογία 149
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
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προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής·

προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση της θαλάσσιας 
εφοδιαστικής αλυσίδας·

Or. fr

Τροπολογία 150
Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας, η βελτιστοποίηση 
των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων 
μεθόδων πρόωσης και η καλύτερη 
βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής·

11. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων 
επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή 
απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η 
μείωση της ταχύτητας κατά περίπτωση, η 
βελτιστοποίηση των πλωτών οδών, η 
εισαγωγή νέων μεθόδων πρόωσης και η 
καλύτερη βελτιστοποίηση της 
εφοδιαστικής·

Or. en

Τροπολογία 151
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. χαιρετίζει την προώθηση νέων 
συστημάτων τροφοδοσίας και πρόωσης 
που μπορούν να συμβάλουν στη μερική 
μείωση των εκπομπών (π.χ. υβριδικά 
συστήματα τροφοδοσίας, συσκευές 
απόδοσης πρόωσης, ανάκτηση της 
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απορριπτόμενης θερμότητας, μειώσεις 
ταχύτητας σχεδιασμού, βοηθητικά 
συστήματα τροφοδοσίας, απόδοση 
κινητήρα και προώθησης, έλικες και 
ηλιακοί συλλέκτες)·

Or. en

Τροπολογία 152
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. τονίζει τη σημασία της 
συνεκτίμησης των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των πλοίων, της 
διαθεσιμότητας υποδομών ανεφοδιασμού 
καυσίμων, των νέων τεχνολογιών 
(αναλογία κόστους/αξιοπιστίας), των 
εναλλακτικών καυσίμων και των 
σχετικών δαπανών τους, της ωριμότητας 
της τεχνολογίας κινητήρων, της 
ασφάλειας της αποθήκευσης επί του 
πλοίου, τις ανάγκες όσον αφορά την 
αυτονομία των πλοίων και το μήκος των 
μεταφορών, κατά τον καθορισμό 
προτύπων, στόχων και συστημάτων 
παροχής κινήτρων·

Or. en

Τροπολογία 153
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο 
να αναλυθεί ολόκληρος ο κύκλος ζωής 
των καυσίμων, προκειμένου να 
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αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους, 
με βάση τις συνολικές εκπομπές που 
παράγονται στις διαδικασίες παραγωγής 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 154
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων πρέπει να συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών του και δη μέσω της 
αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου·

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση και η 
αυτοματοποίηση του ναυτιλιακού τομέα, 
των λιμένων και των πλοίων έχουν 
σοβαρές δυνατότητες να συμβάλουν στη 
μείωση των εκπομπών του και 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 
απαλλαγή του τομέα από τις ανθρακούχες 
εκπομπές σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και 
δη μέσω της αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου· ζητεί να ληφθούν μέτρα και να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην 
ψηφιοποίηση, την έρευνα και την 
καινοτομία, ιδίως για την ανάπτυξη και 
την εναρμονισμένη διασυνοριακή 
υλοποίηση συστημάτων παρακολούθησης 
της κυκλοφορίας των πλοίων και 
ενημέρωσης (VTMIS)·

Or. en

Τροπολογία 155
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων πρέπει να συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών του και δη μέσω της 
αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου·

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων έχει σημαντικές δυνατότητες να 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών του 
και δη μέσω της αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 156
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων πρέπει να συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών του και δη μέσω της 
αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου·

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων μπορεί να συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών του και δη μέσω της 
αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 157
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων πρέπει να συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών του και δη μέσω της 
αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου·

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων μπορεί να συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών του και δη μέσω της 
αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 158
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων πρέπει να συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών του και δη μέσω της 
αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου·

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων πρέπει να συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών του και δη μέσω της 
αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου· επισημαίνει το γεγονός ότι τα 
πλοία και οι ναυτιλιακές εταιρείες από 
τρίτες χώρες πρέπει επίσης να 
ακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε 
αυτές τις ανταλλαγές δεδομένων, σε 
πλήρη συνεργασία και από κοινού με 
όλους τους φορείς του τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 159
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων πρέπει να συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών του και δη μέσω της 
αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ παραγόντων του 
κλάδου·

12. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των 
πλοίων πρέπει να συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών του και δη μέσω της 
αύξησης των ανταλλαγών 
επικαιροποιημένων και ελεγχόμενων 
δεδομένων και μέσω μιας καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών και παραγόντων του 
κλάδου·

Or. ro

Τροπολογία 160
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
απαγορεύσει τα συστήματα επεξεργασίας 
καυσαερίων (πλυντρίδες), καθώς και τις 
απορρίψεις λυμάτων και άλλων 
καταλοίπων στη θάλασσα και να 
διασφαλίσει την ορθή συλλογή και 
επεξεργασία αυτών στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής· προτρέπει την 
Επιτροπή να απευθύνει το ίδιο αίτημα 
στον ΔΝΟ, δεδομένου ότι η προστασία 
των ωκεανών απαιτεί δράση σε 
παγκόσμια κλίμακα·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη, στο πνεύμα της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/883, να πραγματοποιήσουν στο 
επίπεδο του ΔΝΟ ολοκληρωμένη εξέταση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
απορρίψεων λυμάτων από τις ανοιχτού 
τύπου πλυντρίδες, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την αντιμετώπιση των 
πιθανών επιπτώσεων· υπενθυμίζει ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 
να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα 
με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α·

_________________
1α Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία 
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απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιτύχουν 
καλή οικολογική και χημική κατάσταση 
των επιφανειακών υδάτων τελικά έως το 
2027

Or. en

Τροπολογία 161
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
απαγορεύσει τα συστήματα επεξεργασίας 
καυσαερίων (πλυντρίδες), καθώς και τις 
απορρίψεις λυμάτων και άλλων 
καταλοίπων στη θάλασσα και να 
διασφαλίσει την ορθή συλλογή και 
επεξεργασία αυτών στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής· προτρέπει την 
Επιτροπή να απευθύνει το ίδιο αίτημα στον 
ΔΝΟ, δεδομένου ότι η προστασία των 
ωκεανών απαιτεί δράση σε παγκόσμια 
κλίμακα·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
υποστηρίξει τη διαδικασία στον ΔΝΟ 
σχετικά με την απόρριψη υγρών λυμάτων 
από τα συστήματα καθαρισμού 
καυσαερίων στα ύδατα και να 
διασφαλίσει την ορθή συλλογή και 
επεξεργασία των καταλοίπων αποβλήτων 
από τα συστήματα καθαρισμού 
καυσαερίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής· προτρέπει την Επιτροπή να 
απευθύνει το ίδιο αίτημα στον ΔΝΟ, 
δεδομένου ότι η προστασία των ωκεανών 
απαιτεί δράση σε παγκόσμια κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 162
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
απαγορεύσει τα συστήματα επεξεργασίας 
καυσαερίων (πλυντρίδες), καθώς και τις 
απορρίψεις λυμάτων και άλλων 
καταλοίπων στη θάλασσα και να 
διασφαλίσει την ορθή συλλογή και 
επεξεργασία αυτών στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής· προτρέπει την 
Επιτροπή να απευθύνει το ίδιο αίτημα στον 
ΔΝΟ, δεδομένου ότι η προστασία των 
ωκεανών απαιτεί δράση σε παγκόσμια 
κλίμακα·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
υποστηρίξει τη διαδικασία στον ΔΝΟ 
σχετικά με την απόρριψη υγρών λυμάτων 
από τα συστήματα καθαρισμού 
καυσαερίων στα ύδατα και να 
διασφαλίσει ότι θα μπορεί να 
πραγματοποιείται ορθή συλλογή και 
επεξεργασία των καταλοίπων αποβλήτων 
από τα συστήματα καθαρισμού 
καυσαερίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής· προτρέπει την Επιτροπή να 
απευθύνει το ίδιο αίτημα στον ΔΝΟ, 
δεδομένου ότι η προστασία των ωκεανών 
απαιτεί δράση σε παγκόσμια κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 163
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
απαγορεύσει τα συστήματα επεξεργασίας 
καυσαερίων (πλυντρίδες), καθώς και τις 
απορρίψεις λυμάτων και άλλων 
καταλοίπων στη θάλασσα και να 
διασφαλίσει την ορθή συλλογή και 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
υποστηρίξει τη διαδικασία στον ΔΝΟ 
σχετικά με την απόρριψη υγρών λυμάτων 
από τα συστήματα καθαρισμού 
καυσαερίων στα ύδατα και να 
διασφαλίσει ότι θα μπορεί να 
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επεξεργασία αυτών στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής· προτρέπει την 
Επιτροπή να απευθύνει το ίδιο αίτημα στον 
ΔΝΟ, δεδομένου ότι η προστασία των 
ωκεανών απαιτεί δράση σε παγκόσμια 
κλίμακα·

πραγματοποιείται ορθή συλλογή και 
επεξεργασία των καταλοίπων αποβλήτων 
από τα συστήματα καθαρισμού 
καυσαερίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής· προτρέπει την Επιτροπή να 
απευθύνει το ίδιο αίτημα στον ΔΝΟ, 
δεδομένου ότι η προστασία των ωκεανών 
απαιτεί δράση σε παγκόσμια κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 164
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
απαγορεύσει τα συστήματα επεξεργασίας 
καυσαερίων (πλυντρίδες), καθώς και τις 
απορρίψεις λυμάτων και άλλων 
καταλοίπων στη θάλασσα και να 
διασφαλίσει την ορθή συλλογή και 
επεξεργασία αυτών στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής· προτρέπει την 
Επιτροπή να απευθύνει το ίδιο αίτημα στον 
ΔΝΟ, δεδομένου ότι η προστασία των 
ωκεανών απαιτεί δράση σε παγκόσμια 
κλίμακα·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
υποστηρίξει τη διαδικασία στον ΔΝΟ 
σχετικά με την απόρριψη υγρών λυμάτων 
από τα συστήματα καθαρισμού 
καυσαερίων στα ύδατα και να 
διασφαλίσει ότι θα μπορεί να 
πραγματοποιείται ορθή συλλογή και 
επεξεργασία των καταλοίπων αποβλήτων 
από τα συστήματα καθαρισμού 
καυσαερίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής· προτρέπει την Επιτροπή να 
απευθύνει το ίδιο αίτημα στον ΔΝΟ, 
δεδομένου ότι η προστασία των ωκεανών 
απαιτεί δράση σε παγκόσμια κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 165
Giuseppe Ferrandino
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
απαγορεύσει τα συστήματα επεξεργασίας 
καυσαερίων (πλυντρίδες), καθώς και τις 
απορρίψεις λυμάτων και άλλων 
καταλοίπων στη θάλασσα και να 
διασφαλίσει την ορθή συλλογή και 
επεξεργασία αυτών στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής· προτρέπει την 
Επιτροπή να απευθύνει το ίδιο αίτημα στον 
ΔΝΟ, δεδομένου ότι η προστασία των 
ωκεανών απαιτεί δράση σε παγκόσμια 
κλίμακα·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
ορίσει επειγόντως μια ημερομηνία κατά 
την οποία θα απαγορευτεί η χρήση των 
συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων 
(πλυντρίδες), καθώς και τις απορρίψεις 
λυμάτων και άλλων καταλοίπων στη 
θάλασσα· προτρέπει την Επιτροπή να 
απευθύνει το ίδιο αίτημα στον ΔΝΟ, 
δεδομένου ότι η προστασία των ωκεανών 
απαιτεί δράση σε παγκόσμια κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 166
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
απαγορεύσει τα συστήματα επεξεργασίας 
καυσαερίων (πλυντρίδες), καθώς και τις 
απορρίψεις λυμάτων και άλλων 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των 
καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο 
ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει 
ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, στο 
πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, να 
απαγορεύσει τη χρήση ανοιχτού τύπου 
συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων 
(πλυντρίδες), να καταργήσει σταδιακά τη 
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καταλοίπων στη θάλασσα και να 
διασφαλίσει την ορθή συλλογή και 
επεξεργασία αυτών στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής· προτρέπει την 
Επιτροπή να απευθύνει το ίδιο αίτημα στον 
ΔΝΟ, δεδομένου ότι η προστασία των 
ωκεανών απαιτεί δράση σε παγκόσμια 
κλίμακα·

χρήση υβριδικών και κλειστού τύπου 
συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων 
και να απαγορεύσει τις απορρίψεις 
λυμάτων και άλλων καταλοίπων στη 
θάλασσα και να διασφαλίσει την ορθή 
συλλογή και επεξεργασία αυτών στις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής· 
προτρέπει την Επιτροπή να απευθύνει το 
ίδιο αίτημα στον ΔΝΟ, δεδομένου ότι η 
προστασία των ωκεανών απαιτεί δράση σε 
παγκόσμια κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 167
Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πρόωση μέσω ιστίων 
στην πρωτοβουλία FuelEU Maritime·

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
προωθήσει πρωτοβουλίες για τα καύσιμα 
μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί με 
βιώσιμο τρόπο η ατμοσφαιρική ρύπανση 
από τον ναυτιλιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 168
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πρόωση μέσω ιστίων 
στην πρωτοβουλία FuelEU Maritime·

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πρόωση μέσω του αέρα, 
του ήλιου και με άλλους τρόπους πέραν 
των καυσίμων στην πρωτοβουλία FuelEU 
Maritime·
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Or. en

Τροπολογία 169
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πρόωση μέσω ιστίων 
στην πρωτοβουλία FuelEU Maritime·

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει επικουρικά συστήματα πρόωσης 
στην επικείμενη πρωτοβουλία FuelEU 
Maritime·

Or. en

Τροπολογία 170
Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πρόωση μέσω ιστίων 
στην πρωτοβουλία FuelEU Maritime·

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει εναλλακτικά συστήματα 
πρόωσης στην πρωτοβουλία FuelEU 
Maritime·

Or. en

Τροπολογία 171
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πρόωση μέσω ιστίων 

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πρόωση μέσω ιστίων και 
ανέμου στην πρωτοβουλία FuelEU 
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στην πρωτοβουλία FuelEU Maritime· Maritime για τους τύπους σκαφών στους 
οποίους αυτό είναι εφικτό και οικονομικά 
προσιτό·

Or. nl

Τροπολογία 172
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πρόωση μέσω ιστίων 
στην πρωτοβουλία FuelEU Maritime·

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει την πρόωση μέσω ιστίων 
στην πρωτοβουλία FuelEU Maritime· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες 
και τα έργα για θαλάσσιες 
εμπορευματικές ιστιοπλοϊκές μεταφορές 
και να καταστήσει αυτόν τον εναλλακτικό 
τρόπο μεταφοράς επιλέξιμο για 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση·

Or. fr

Τροπολογία 173
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα που θα επιτρέψουν στα 
ευρωπαϊκά ναυπηγεία να 
πραγματοποιήσουν πρόσθετες επενδύσεις 
σε βιώσιμες, κοινωνικές και 
ψηφιοποιημένες διαδικασίες παραγωγής 
της ναυπηγικής βιομηχανίας, στηρίζοντας 
τη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής 
οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη 
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πλοίων· ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πλοίων· 
εμμένει στη σημασία της υποστήριξης και 
της ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων εντός της 
ΕΕ για τη διάλυση πλοίων· τονίζει, εν 
προκειμένω, ότι τα ναυπηγεία θα πρέπει 
να επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια στις 
αλυσίδες αξίας τους εντός και εκτός της 
ΕΕ, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ 
και του ΟΗΕ, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
κατά τη διάλυση πλοίων·

Or. en

Τροπολογία 174
Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

15. καλεί την Επιτροπή να βασιστεί 
στη βιομηχανία για την προώθηση της 
βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού 
ναυπηγικού τομέα, που είναι στρατηγικός 
λόγω της βιομηχανικής και τεχνολογικής 
σημασίας του και της ικανότητάς του να 
δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Η εν 
λόγω διαδικασία δίκαιης μετάβασης 
πρέπει να προχωρήσει προς ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

Or. es

Τροπολογία 175
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για την κατασκευή 
νέων πλοίων και την αναβάθμιση των 
υφιστάμενων πλοίων·

Or. en

Τροπολογία 176
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μαρία Σπυράκη, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων και στον ρόλο της ΕΕ στην 
προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε 
διεθνές επίπεδο σε αυτόν τον τομέα, 
υπενθυμίζει ότι οι εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης πλοίων από τα κύρια 
κράτη ανακύκλωσης, και ιδίως την Ινδία, 
δεν περιλαμβάνονται ακόμη τον κατάλογο 
της ΕΕ παρά τις σημαντικές βελτιώσεις 
ποιότητας κατά τα τελευταία χρόνια και 
χαιρετίζει την κοινή δήλωση ΕΕ-Ινδίας 
για την αποδοτικότητα των πόρων και 
την κυκλική οικονομία και τη συνεργασία 
για την ανακύκλωση πλοίων·
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Or. en

Τροπολογία 177
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων και στον ρόλο της ΕΕ στην 
προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε 
διεθνές επίπεδο οι οποίες θα επιτρέψουν 
την επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων 
υλικών· καλεί, εν προκειμένω, την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εάν οι 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων που 
περιλαμβάνονται στον τρέχοντα κατάλογο 
της ΕΕ είναι επαρκείς για να καλύψουν 
τις ανάγκες ανακύκλωσης όλων των 
πλοίων σημαίας ΕΕ στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 178
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
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ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για την κατασκευή 
και τη διάλυση πλοίων, ευνοώντας με τον 
τρόπο αυτόν τα τοπικά ευρωπαϊκά 
ναυπηγεία, διατηρώντας τις θέσεις 
εργασίας και καθιστώντας δυνατή τη μη 
εξάρτηση από τους 3 βασικούς 
ασιατικούς παράγοντες που κυριαρχούν 
στην παγκόσμια αγορά σε αυτόν τον 
τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 179
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao 
Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα, συνοδευόμενα από την 
απαραίτητη χρηματοδότηση, για το 
«πρασίνισμα» της ευρωπαϊκής ναυπηγικής 
βιομηχανίας, στηρίζοντας τη μετάβαση σε 
ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που θα 
λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
των πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων, σύμφωνα με το νέο σχέδιο 
δράσης για την κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 180
Sven Schulze
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων προκειμένου να αυξηθεί η 
δραστηριότητα διάλυσης πλοίων εντός 
της ΕΕ και όχι σε τρίτες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 181
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων σε όλα τα κράτη μέλη· εμμένει στη 
σημασία της υποστήριξης και της 
ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων εντός της ΕΕ 
για τη διάλυση πλοίων·

Or. ro

Τροπολογία 182
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγοεπισκευαστικής 
βιομηχανίας, στηρίζοντας τη μετάβαση σε 
ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που θα 
λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
των πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

Or. fr

Τροπολογία 183
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός της ΕΕ για τη διάλυση 
πλοίων·

15. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα για το «πρασίνισμα» της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 
κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει 
υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πλοίων· εμμένει στη σημασία της 
υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων 
λύσεων εντός και εκτός της ΕΕ για τη 
διάλυση πλοίων·

Or. nl

Τροπολογία 184
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν όλες οι εύκολα 
εφαρμόσιμες επιλογές για τη μείωση των 
εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
γεφύρωσης ως εναλλακτικών λύσεων αντί 
το βαρέος μαζούτ, όπως το ΥΦΑ· 
σημειώνει ότι οι υποδομές ΥΦΑ μπορούν 
να μετασκευαστούν για τη μεγάλης 
κλίμακας ανάπτυξη μελλοντικών 
καυσίμων χαμηλών ή μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 185
Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. προτρέπει την Επιτροπή να 
παράσχει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, πιο φιλόδοξους 
στόχους για την κατασκευή υποδομών 
ΥΦΑ και χερσαίας ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμφωνώντας με τα κράτη μέλη ότι 
μέρος των κονδυλίων που παρέχονται 
από το μέσο «Next Generation EU» της 
ΕΕ θα πρέπει να διατεθεί ειδικά για τη 
στήριξη επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 186
Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ και δη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», την 
έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών και καυσίμων· επισημαίνει 
τις δυνατότητες που έχει η ηλεκτρική 
ενέργεια όταν προέρχεται αποκλειστικά 
από πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές: το 
πράσινο υδρογόνο, την αμμωνία, καθώς 
και την αιολική πρόωση· εκτιμά ότι οι 
λιμένες αποτελούν φυσικούς κόμβους για 
την παραγωγή, τη διανομή και τη 
μεταφορά καυσίμων προερχόμενων από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ και δη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», την 
έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών και καυσίμων· εκτιμά ότι οι 
λιμένες αποτελούν φυσικούς κόμβους για 
την παραγωγή, τη διανομή και τη 
μεταφορά καυσίμων προερχόμενων από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 187
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ και δη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», την 
έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών και καυσίμων· επισημαίνει τις 
δυνατότητες που έχει η ηλεκτρική ενέργεια 
όταν προέρχεται αποκλειστικά από 
πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές: το πράσινο 
υδρογόνο, την αμμωνία, καθώς και την 
αιολική πρόωση· εκτιμά ότι οι λιμένες 
αποτελούν φυσικούς κόμβους για την 
παραγωγή, τη διανομή και τη μεταφορά 
καυσίμων προερχόμενων από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ και δη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», την 
έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών και καυσίμων· επισημαίνει τις 
δυνατότητες που έχει η ηλεκτρική ενέργεια 
όταν προέρχεται αποκλειστικά από 
πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές: το πράσινο 
υδρογόνο, την αμμωνία, καθώς και την 
αιολική πρόωση· τονίζει, εν προκειμένω, 
τις οικονομικές επιπτώσεις της 
μετάβασης σε καύσιμα με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα, τόσο για τη ναυπηγική 
βιομηχανία όσο και για την χερσαία 
αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων· εκτιμά ότι 
οι λιμένες αποτελούν φυσικούς κόμβους 
για την παραγωγή, την αποθήκευση, τη 
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διανομή και τη μεταφορά ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 188
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ και δη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», την 
έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών και καυσίμων· επισημαίνει τις 
δυνατότητες που έχει η ηλεκτρική ενέργεια 
όταν προέρχεται αποκλειστικά από 
πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές: το πράσινο 
υδρογόνο, την αμμωνία, καθώς και την 
αιολική πρόωση· εκτιμά ότι οι λιμένες 
αποτελούν φυσικούς κόμβους για την 
παραγωγή, τη διανομή και τη μεταφορά 
καυσίμων προερχόμενων από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ και δη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», την 
έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών και καυσίμων· επισημαίνει τις 
δυνατότητες που έχει η ηλεκτρική ενέργεια 
όταν προέρχεται αποκλειστικά από 
πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές: το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, την 
αμμωνία, καθώς και την αιολική πρόωση· 
εκτιμά ότι οι λιμένες αποτελούν φυσικούς 
κόμβους για την παραγωγή, τη διανομή και 
τη μεταφορά καυσίμων προερχόμενων από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 189
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ και δη του 

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ και δη των 
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προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», την 
έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών και καυσίμων· επισημαίνει τις 
δυνατότητες που έχει η ηλεκτρική ενέργεια 
όταν προέρχεται αποκλειστικά από 
πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές: το πράσινο 
υδρογόνο, την αμμωνία, καθώς και την 
αιολική πρόωση· εκτιμά ότι οι λιμένες 
αποτελούν φυσικούς κόμβους για την 
παραγωγή, τη διανομή και τη μεταφορά 
καυσίμων προερχόμενων από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και 
InvestEU, την έρευνα και την ανάπτυξη 
καθαρών τεχνολογιών και καυσίμων· 
επισημαίνει τις δυνατότητες που έχει η 
ηλεκτρική ενέργεια όταν προέρχεται 
αποκλειστικά από πρόσθετες ανανεώσιμες 
πηγές: το πράσινο υδρογόνο, την αμμωνία, 
καθώς και την αιολική πρόωση· εκτιμά ότι 
οι λιμένες αποτελούν φυσικούς κόμβους 
για την παραγωγή, τη διανομή και τη 
μεταφορά καυσίμων προερχόμενων από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 190
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ και δη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», την 
έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών και καυσίμων· επισημαίνει τις 
δυνατότητες που έχει η ηλεκτρική ενέργεια 
όταν προέρχεται αποκλειστικά από 
πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές: το πράσινο 
υδρογόνο, την αμμωνία, καθώς και την 
αιολική πρόωση· εκτιμά ότι οι λιμένες 
αποτελούν φυσικούς κόμβους για την 
παραγωγή, τη διανομή και τη μεταφορά 
καυσίμων προερχόμενων από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

16. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της ΕΕ και δη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», την 
έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών και καυσίμων· επισημαίνει τις 
δυνατότητες που έχει η ηλεκτρική ενέργεια 
όταν προέρχεται αποκλειστικά από 
πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές: το πράσινο 
υδρογόνο, την αμμωνία, καθώς και την 
αιολική πρόωση· εκτιμά ότι οι λιμένες 
αποτελούν φυσικούς κόμβους για την 
παραγωγή, τη διανομή και τη μεταφορά 
καυσίμων προερχόμενων από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας· ζητεί την ανανέωση των 
προσκλήσεων υποβολής έργων για την 
«Πράσινη Συμφωνία» στο πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» που δημοσιεύθηκαν 
από την Επιτροπή στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020» ιδίως για το 
«πρασίνισμα» του ναυτιλιακού τομέα και 
την υποστήριξη της έρευνας-καινοτομίας 
και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας στις μεταφορές·

Or. fr

Τροπολογία 191
Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί ότι οιαδήποτε ρεαλιστική 
διαδικασία μετάβασης προς τον στόχο 
των μηδενικών εκπομπών πρέπει να 
βασίζεται στην ανάμειξη και τη 
συμμετοχή των παραγόντων του τομέα 
και στην κοινοτική υποστήριξη που 
εκφράζεται σε επαρκή προϋπολογισμό και 
διάλογο, ευελιξία και επιμέλεια για την 
προώθηση των απαραίτητων 
ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων. Οι εν λόγω 
προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για την 
προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας 
που εστιάζει στη βιωσιμότητα με τη 
χρήση μέσων όπως η συν-
προγραμματισμένη εταιρική σχέση 
«Μηδενικές εκπομπές για θαλάσσιες 
μεταφορές»·

Or. es

Τροπολογία 192
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
επιλέξιμα έργα που αποσκοπούν στην 
απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από 

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
επιλέξιμα έργα που αποσκοπούν στην 
απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από 
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τις ανθρακούχες εκπομπές και στη μείωση 
των ρυπογόνων εκπομπών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής και μέσω των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και στο 
πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF) και της Πράσινης 
Συμφωνίας·

τις ανθρακούχες εκπομπές και στη μείωση 
των ρυπογόνων εκπομπών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής και μέσω των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και μέσω 
του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF) και της Πράσινης 
Συμφωνίας· τονίζει τη σημασία 
δημιουργίας συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
διαφόρων χρηματοδοτικών λύσεων της 
ΕΕ, χωρίς να δημιουργείται περιττή 
διοικητική επιβάρυνση, η οποία θα 
αποθάρρυνε τις ιδιωτικές επενδύσεις και, 
ως εκ τούτου, θα επιβράδυνε την 
τεχνολογική πρόοδο και, συνεπώς, τη 
βελτίωση της σχέσης κόστους-
αποδοτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 193
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
επιλέξιμα έργα που αποσκοπούν στην 
απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από 
τις ανθρακούχες εκπομπές και στη μείωση 
των ρυπογόνων εκπομπών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής και μέσω των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και στο 
πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF) και της Πράσινης 
Συμφωνίας·

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
επιλέξιμα έργα που αποσκοπούν στην 
απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από 
τις ανθρακούχες εκπομπές και στη μείωση 
των ρυπογόνων εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και στο 
πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF) και της Πράσινης 
Συμφωνίας·

Or. fr
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Τροπολογία 194
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
επιλέξιμα έργα που αποσκοπούν στην 
απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από 
τις ανθρακούχες εκπομπές και στη μείωση 
των ρυπογόνων εκπομπών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής και μέσω των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και στο 
πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF) και της Πράσινης 
Συμφωνίας·

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει 
επιλέξιμα έργα που αποσκοπούν στην 
απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από 
τις ανθρακούχες εκπομπές και στη μείωση 
των ρυπογόνων εκπομπών στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής και μέσω των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και στο 
πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF) και της Πράσινης 
Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα σχέδιο εκσυγχρονισμού των 
πλοίων σύμφωνα με την Πράσινη 
Συμφωνία, καθώς και να παράσχει 
χρηματοδότηση και διευκολύνσεις για τη 
στήριξη του ναυτιλιακού τομέα κατά τη 
μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών 
εκπομπών, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη 
τις κοινωνικές προεκτάσεις της εν λόγω 
μετάβασης·

Or. it

Τροπολογία 195
João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί τη δημιουργία ενός 
προγράμματος POSEI στον τομέα των 
μεταφορών για να χρηματοδοτήσει τον 
εκσυγχρονισμό, την περιβαλλοντική 
αποτελεσματικότητα και την 
προσβασιμότητα των υπηρεσιών 
θαλάσσιων μεταφορών στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, συμβάλλοντας έτσι 



PE660.197v01-00 110/133 AM\1217565EL.docx

EL

στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξή 
τους, και τη βελτίωση της εδαφικής 
επικοινωνίας και της παροχής υπηρεσιών 
με σκοπό την καταπολέμηση της 
απομόνωσης και την προώθηση της 
πραγματικής σύγκλισης με την υπόλοιπη 
ΕΕ· ζητεί τη δημιουργία μέσου 
επιδότησης των θαλάσσιων επιβατικών 
μεταφορών μεταξύ της ηπειρωτικής 
χώρας και των νησιών·

Or. pt

Τροπολογία 196
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και της στροφής των μεταφορών πρέπει να 
υποστηριχθούν από τον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ο 
οποίος πρέπει να λάβει ενισχυμένους 
δημοσιονομικούς πόρους·

18. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και της στροφής των μεταφορών πρέπει να 
υποστηριχθούν από τον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ο 
οποίος πρέπει να λάβει ενισχυμένους 
δημοσιονομικούς πόρους· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη λύπη του για την 
απόφαση του Συμβουλίου να μειώσει τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού των 
μελλοντοστραφών προγραμμάτων, όπως 
ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
το InvestEU και το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη»· σημειώνει ότι το φιλόδοξο 
θεματολόγιο της ΕΕ για την απαλλαγή 
από τις εκπομπές άνθρακα πρέπει να 
υποστηρίζεται από αντίστοιχα 
χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά 
μέσα·

Or. en

Τροπολογία 197



AM\1217565EL.docx 111/133 PE660.197v01-00

EL

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και της στροφής των μεταφορών πρέπει να 
υποστηριχθούν από τον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ο 
οποίος πρέπει να λάβει ενισχυμένους 
δημοσιονομικούς πόρους·

18. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και της στροφής των μεταφορών στους 
σιδηροδρόμους, καθώς και στη 
διατροπικότητα, πρέπει να υποστηριχθούν 
από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF), ο οποίος πρέπει να λάβει 
ενισχυμένους δημοσιονομικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 198
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρέχει 
στήριξη για τη χορήγηση ελκυστικών 
δανείων κεφαλαίου, ωστόσο θεωρεί ότι 
θα πρέπει να μειωθεί το κατώτατο όριο 
χρηματοδότησης έργων μικρής κλίμακας· 
υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι το 
πρόγραμμα εγγυήσεων για την πράσινη 
ναυτιλία (Green Shipping Guarantee, 
GSG) που στοχεύει στην επίσπευση της 
υλοποίησης επενδύσεων σε πιο πράσινες 
τεχνολογίες από ευρωπαϊκές ναυτιλιακές 
εταιρείες, θα πρέπει επίσης να παρέχει 
στήριξη για μικρότερες συναλλαγές, 
καθώς και για πιο ευέλικτους όρους 
δανεισμού· θεωρεί, επιπλέον, ότι η ΕΤΕπ 
θα πρέπει να παρέχει στους ναυπηγούς 
χρηματοδότηση πριν από την παράδοση 
και μετά την παράδοση, το οποίο θα 
ενίσχυε σημαντικά την υλοποίηση και τη 
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βιωσιμότητα των έργων·

Or. en

Τροπολογία 199
Marco Campomenosi, Roman Haider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. προτρέπει την ΕΤΕπ να αναστείλει 
την «πολιτική δανεισμού» της για 
εναλλακτικά ορυκτά καύσιμα (δηλαδή 
καύσιμα που διασφαλίζουν σημαντική 
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και 
των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων), η 
οποία προβλέπει να μην 
χρηματοδοτούνται έργα που στοχεύουν 
στη διάχυση ΥΦΑ·

Or. en

Τροπολογία 200
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκφράζει τη λύπη του για την 
απόφαση του Συμβουλίου να μειώσει τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού των 
μελλοντοστραφών προγραμμάτων, όπως 
ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
το InvestEU και το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη»· σημειώνει ότι το φιλόδοξο 
θεματολόγιο της ΕΕ για την απαλλαγή 
από τις εκπομπές άνθρακα πρέπει να 
υποστηρίζεται από αντίστοιχα 
χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά 
μέσα·



AM\1217565EL.docx 113/133 PE660.197v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 201
Andris Ameriks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη 
του για την απόφαση του Συμβουλίου να 
μειώσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού 
των μελλοντοστραφών προγραμμάτων, 
όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», το InvestEU και το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη»· σημειώνει ότι το 
φιλόδοξο θεματολόγιο της ΕΕ για την 
απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα 
πρέπει να υποστηρίζεται από αντίστοιχα 
χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά 
μέσα·

Or. en

Τροπολογία 202
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκφράζει τη λύπη του, εν 
προκειμένω, για την απόφαση του 
Συμβουλίου να περικόψει τους εν λόγω 
προϋπολογισμούς, οι οποίοι είναι επίσης 
απαραίτητοι για την προώθηση 
καινοτόμων λύσεων όσον αφορά τη 
βιώσιμη μετάβαση· τονίζει ότι η 
στρατηγική αξία των λιμένων και του 
ναυτιλιακού τομέα θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σαφώς στα κονδύλια 
του προϋπολογισμού του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» II·
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Or. nl

Τροπολογία 203
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι η στροφή προς την 
κατεύθυνση της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και η ώθηση σε 
συστήματα παροχής κινήτρων για 
καθαρές μορφές ενέργειας στον τομέα 
των θαλάσσιων μεταφορών θα 
συνεπαγόταν την ανάγκη εκ νέου 
επανεκπαίδευσης και κατάρτισης των 
εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει 
να προβλεφθεί για το θέμα αυτό 
χρηματοδότηση από την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα δίκτυο της ΕΕ για την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με 
τον τρόπο προσαρμογής του εργατικού 
δυναμικού στις νέες ανάγκες του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 204
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. σημειώνει ότι λιγότερο από το 
10 % του τρέχοντος προϋπολογισμού του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(2014-2020) διατέθηκε στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών· θεωρεί ότι το 
μερίδιο της χρηματοδότησης που 
λαμβάνεται δεν αντικατοπτρίζει τον 
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στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζουν ο 
ναυτιλιακός τομέας και οι λιμένες για την 
οικονομία της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του 
σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου 
να διαθέσει εκ των προτέρων σημαντικό 
ποσό του γενικού κονδυλίου του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
II για τις μεταφορές υπέρ ενός ενιαίου 
τρόπου μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 205
Andris Ameriks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. σημειώνει ότι λιγότερο από το 
10 % του τρέχοντος προϋπολογισμού του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(2014-2020) διατέθηκε στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών· θεωρεί ότι το 
μερίδιο της χρηματοδότησης που 
λαμβάνεται δεν αντικατοπτρίζει τον 
στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζουν ο 
ναυτιλιακός τομέας και οι λιμένες για την 
οικονομία της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του 
σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου 
να διαθέσει εκ των προτέρων σημαντικό 
ποσό του γενικού κονδυλίου του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
II για τις μεταφορές υπέρ ενός ενιαίου 
τρόπου μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 206
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 207
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
και ο άνθρακας αποτελούν μεγάλη 
πρόκληση για τον ναυτιλιακό τομέα· 
τονίζει ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστεί 
ένα ανώτατο όριο εκπομπών το 
συντομότερο δυνατόν και ότι δεν 
υπάρχουν επί του παρόντος καύσιμα 
μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών· 
τονίζει, εν προκειμένω, ότι η οικονομική 
στήριξη είναι απαραίτητη για την 
υποστήριξη της υιοθέτησης τεχνολογιών 
μετάβασης και χαμηλότερων και 
μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών· 
θεωρεί ότι το ΥΦΑ θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ως καύσιμο μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 208
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica



AM\1217565EL.docx 117/133 PE660.197v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου έχουν σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στην κλιματική 
αλλαγή· επισημαίνει ότι για την επιτυχή 
απαλλαγή του τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές απαιτείται μια ολιστική 
προσέγγιση· τονίζει, εν προκειμένω, ότι οι 
περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις και η 
χρήση των κονδυλίων θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες 
πρωτοβουλίες και τις κοινές βέλτιστες 
πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί από 
τον τομέα υπό το πρίσμα της αρχής της 
τεχνολογικής ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 209
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 210
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις στην 
ανάπτυξη μακροπρόθεσμων βιώσιμων 
εναλλακτικών λύσεων όπως το υδρογόνο, 
το βιοαέριο και τα συνθετικά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 211
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις· προσβλέπει στο ΥΦΑ ως 
σημαντική πηγή ενέργειας πρόωσης 
προκειμένου οι θαλάσσιες μεταφορές να 
καταστούν καθαρότερες κατά την 
περίοδο ενεργειακής μετάβασης και έως 
ότου αναπτυχθούν νέα συστήματα 
πρόωσης και λύσεις παραγωγής 
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 212
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Marco Campomenosi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το 
ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις· ωστόσο, δεδομένου ότι το ΥΦΑ 
αποτελεί μια εναλλακτική λύση, θα πρέπει 
να είναι εφικτός ένας μειωμένος 
φορολογικός συντελεστής έως ότου να 
υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις οι 
οποίες θα είναι τεχνολογικά ώριμες και 
διαθέσιμες στην αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 213
Andris Ameriks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις. καθώς, ωστόσο, το ΥΦΑ 
αντιπροσωπεύει μια μεταβατική λύση, θα 
πρέπει να επιτρέπεται μειωμένος 
φορολογικός συντελεστής έως ότου άλλες 
εναλλακτικές λύσεις να είναι τεχνολογικά 
ώριμες και διαθέσιμες στην αγορά· 

Or. en
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Τροπολογία 214
Cláudia Monteiro de Aguiar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού· σημειώνει ότι το ΥΦΑ, ως 
καύσιμο μετάβασης, θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος του ενεργειακού 
συστήματος για τις θαλάσσιες μεταφορές, 
συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις στον τομέα αυτό·

Or. pt

Τροπολογία 215
Andris Ameriks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ΥΦΑ θα πρέπει να αναγνωριστεί ως 
καύσιμο μετάβασης, το οποίο θα πρέπει 
να λαμβάνει συνεχή χρηματοδότηση, 
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ώστε να καταστεί δυνατός ο 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και 
να μην τιμωρούνται οι πρωτοπόροι·

Or. en

Τροπολογία 216
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού·

Or. nl

Τροπολογία 217
Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 218
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

19. υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και 
τονίζει ότι τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογουμένων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο σταδιακά για 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις που δεν ενέχουν τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού, όπως συμβαίνει με το ΥΦΑ·

Or. ro

Τροπολογία 219
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει την αξία του ΥΦΑ ως 
καυσίμου γεφύρωσης κατά τη μετάβαση 
στην κλιματική ουδετερότητα, ιδίως για 
τους κινητήρες πολλαπλού καυσίμου· 
επισημαίνει τη σημασία της πρόσθετης 
έρευνας και καινοτομίας για την 
περαιτέρω μείωση των εκπομπών 
μεθανίου·

Or. nl

Τροπολογία 220
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί ότι απαιτούνται ευέλικτοι 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, 
προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε 
έναν κλιματικά ουδέτερο τομέα πλωτών 
μεταφορών, χωρίς δυσανάλογη 
στρέβλωση των ίσων όρων ανταγωνισμού 
εντός της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή 
να παράσχει σαφήνεια σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις σχεδίων βιώσιμης 
ναυτιλίας·

Or. en

Τροπολογία 221
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη ή οι επιδοτήσεις στους εθνικούς 
ναυτιλιακούς κλάδους θα πρέπει να 
εξαρτώνται από τις περιβαλλοντικές 
επενδύσεις και τους στόχους που θέτουν 
οι εν λόγω κλάδοι·

Or. en

Τροπολογία 222
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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19α. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει 
τη χορήγηση οικολογικού σήματος σε 
όσες ναυτιλιακές εταιρείες πληρούν τα 
κριτήρια μείωσης των εκπομπών, 
κατανάλωσης νερού, επεξεργασίας 
αποβλήτων και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων·

Or. it

Τροπολογία 223
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επισημαίνει τις οικονομικές 
συνέπειες της πανδημίας της COVID-19 
για τον τομέα των πλωτών μεταφορών, 
ιδίως για τις μαζικές επιβατικές 
μεταφορές· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τον τομέα των πλωτών 
μεταφορών ως προτεραιότητα στα εθνικά 
τους σχέδια ανάκαμψης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μπορεί να έχει πλήρη 
πρόσβαση στους πόρους που διατίθενται 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας· ζητεί, επιπλέον, από 
την Επιτροπή να χαρτογραφήσει έξυπνες 
επενδυτικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη 
και ανθεκτική ανάκαμψη του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 224
Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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20. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την κατάλληλη διαφάνεια και 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
πλοίων μέσω της θέσπισης ενός 
συστήματος ευρωπαϊκής σήμανσης, και 
την καλεί να υλοποιήσει την έννοια του 
«πράσινου πλοίου»·

20. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τον υφιστάμενο περιβαλλοντικό δείκτη 
για τα πλοία, να βελτιώσει τη διαφάνεια 
και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών 
και να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές, 
αφήνοντας περιθώρια για τοπικές 
προτεραιότητες και προσαρμοσμένες 
λύσεις· 

Or. nl

Τροπολογία 225
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την κατάλληλη διαφάνεια και 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
πλοίων μέσω της θέσπισης ενός 
συστήματος ευρωπαϊκής σήμανσης, και 
την καλεί να υλοποιήσει την έννοια του 
«πράσινου πλοίου»·

20. υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος 
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με 
τις ενεργειακές επιδόσεις των πλοίων στο 
πλαίσιο του συστήματος ΠΥΕ της ΕΕ και 
μια σειρά από πρωτοβουλίες από τη βάση 
προς την κορυφή υποβάλλουν σε δοκιμή 
διάφορα μετρικά συστήματα για να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη διαφάνεια και 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
πλοίων· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία της 
θέσπισης ενός συστήματος ευρωπαϊκής 
σήμανσης και της υλοποίησης της έννοιας 
του «πράσινου πλοίου»·

Or. en

Τροπολογία 226
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την κατάλληλη διαφάνεια και 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
πλοίων μέσω της θέσπισης ενός 
συστήματος ευρωπαϊκής σήμανσης, και 
την καλεί να υλοποιήσει την έννοια του 
«πράσινου πλοίου»·

20. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την κατάλληλη διαφάνεια και 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές 
επιδόσεις των πλοίων και να αξιολογήσει 
τη θέσπιση ενός συστήματος ευρωπαϊκής 
σήμανσης, το οποίο θα πρέπει να 
στοχεύσει στην αποτελεσματική μείωση 
των εκπομπών και να βοηθήσει τον τομέα 
μέσω της παροχής βελτιωμένης 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση, δάνεια 
και εγγυήσεις με βάση τις επιδόσεις ως 
προς τις εκπομπές, της βελτίωσης της 
παρακολούθησης των εκπομπών, της 
δημιουργίας οφελών με την παροχή 
κινήτρων στις λιμενικές αρχές για τη 
διαφοροποίηση των τελών λιμενικών 
υποδομών, καθώς και της αύξησης της 
ελκυστικότητας του τομέα (π.χ. κατά τη 
σύναψη συμβάσεων μεταφοράς)· ζητεί, 
επιπλέον, να αναπτυχθεί και να 
προωθηθεί περαιτέρω η έννοια του 
«πράσινου πλοίου», μέσω της ανταλλαγής 
εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 227
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την κατάλληλη διαφάνεια και 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
πλοίων μέσω της θέσπισης ενός 
συστήματος ευρωπαϊκής σήμανσης, και 
την καλεί να υλοποιήσει την έννοια του 
«πράσινου πλοίου»·

20. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την κατάλληλη διαφάνεια και 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
πλοίων μέσω της θέσπισης ενός 
συστήματος ευρωπαϊκής σήμανσης, και 
την καλεί να υλοποιήσει την έννοια του 
«πράσινου πλοίου»· προτείνει η εν λόγω 
αξιολόγηση να καθιστά διαθέσιμα σε 
πλοία λειτουργικά πλεονεκτήματα σε 
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λιμένες της Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 228
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που θα 
λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό 
δίκαιο, το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

21. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με μια 
πρόσφατη αξιολόγηση, η οδηγία για τον 
έλεγχο των πλοίων από το κράτος του 
λιμένα (2009/16/ΕΚ) εξακολουθεί να είναι 
καθοριστικής σημασίας ως μέσο άμυνας 
κατά των πλοίων τα οποία δεν είναι 
σύμφωνα με τα πρότυπα στα ύδατα της 
ΕΕ· χαιρετίζει την εκτίμηση επιπτώσεων 
της Επιτροπής για την περαιτέρω 
διαπίστωση του βαθμού στον οποίο 
απαιτείται αναθεώρηση, ώστε να 
καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων·

Or. en

Τροπολογία 229
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 

21. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα έως 
τα τέλη του 2021 το αργότερο, όπως 
προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας 
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έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που θα 
λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό 
δίκαιο, το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

της Επιτροπής για το 2021, ώστε να 
καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και να απλουστευτούν 
οι διαδικασίες, καθώς και να 
συμπεριληφθούν κίνητρα για τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 230
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που θα 
λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο, 
το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα, την ασφάλεια επί των πλοίων τα 
οποία ελλιμενίζονται σε λιμένα της ΕΕ 
τόσο για τους ναυτικούς όσο και για τους 
λιμενεργάτες, αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, όπως η 
άρνηση πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς 
λιμένες, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης ευρωπαϊκής μαύρης λίστας 
μεμονωμένων πλοίων που θα λαμβάνει 
υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο, το δίκαιο 
της δημόσιας υγείας, το φορολογικό και το 
κοινωνικό δίκαιο·

Or. en
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Τροπολογία 231
Andris Ameriks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που θα 
λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο, 
το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα, την ασφάλεια επί των πλοίων τα 
οποία ελλιμενίζονται σε λιμένα της ΕΕ 
τόσο για τους ναυτικούς όσο και για τους 
λιμενεργάτες, αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που θα 
λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο, 
το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 232
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, 

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας στα πλοία που καταπλέουν 
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συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που θα 
λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο, 
το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

στους λιμένες της ΕΕ, τόσο για το 
πλήρωμα όσο και για τους λιμενεργάτες, 
αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που θα 
λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο, 
το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

Or. es

Τροπολογία 233
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που θα 
λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο, 
το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα, καθώς και με την ασφάλεια επί 
των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες 
της ΕΕ για ναυτικούς και λιμενεργάτες, 
αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που θα 
λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο, 
το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

Or. fr

Τροπολογία 234
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα αλλά και τη δυνατότητα για 
αποτελεσματικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που θα 
λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο, 
το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

21. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την οδηγία για τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος του λιμένα, 
ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
αποτελεσματικότερος και πληρέστερος 
έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά 
πρότυπα, την ασφάλεια των ναυτικών και 
των λιμενεργατών επί των πλοίων που 
καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ, αλλά και 
τη δυνατότητα για αποτελεσματικές 
κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που 
θα λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό 
δίκαιο, το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το 
φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

Or. fr

Τροπολογία 235
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, σε 
συντονισμό με τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας (ΔΟΕ), την ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε τρίτες χώρες σχετικά με 
τις επιθεωρήσεις και την επιβολή του 
νόμου και να ξεκινήσει εκστρατείες με 
τους κοινωνικούς εταίρους για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη Σύμβαση Ναυτικής 
Εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη δημιουργία, μέσω της 
ΔΟΕ, μιας βάσης δεδομένων που θα 
περιέχει ευρήματα επιθεωρήσεων και 
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καταγγελίες ναυτικών, προκειμένου να 
βοηθήσει τους ναυτικούς και τους 
πλοιοκτήτες να συνεργαστούν με τις 
πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες πρόσληψης 
και τοποθέτησης σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 236
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί από τις εθνικές αρχές να 
αποκαλύπτουν σε ποιους επιβάλλονται 
πρόστιμα για παραβιάσεις των 
περιβαλλοντικών κανονισμών σχετικά με 
τη ναυτιλία, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η διαφανής σύγκριση των πλοίων, 
ειδικά για την πώληση ή ενοικίασή τους·

Or. en

Τροπολογία 237
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι η σκοπούμενη 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμους 
και αποτελεσματικούς όρους 
ανταγωνισμού από περιβαλλοντική και 
από κοινωνική άποψη μεταξύ των 
λιμένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των 

23. υπογραμμίζει ότι η σκοπούμενη 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμους 
και αποτελεσματικούς όρους 
ανταγωνισμού, χωρίς να προκαλεί 
διαταραχές στις μεταφορικές και 
εμπορικές συνδέσεις, καθώς και 
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λιμένων της ΕΕ· αποτελεσματικούς τελωνειακούς 
ελέγχους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα 
του στόλου της ΕΕ και θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των 
εξαγωγών και εισαγωγών μεταξύ των 
λιμένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των 
λιμένων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 238
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι πρέπει να 
καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες στο 
επίπεδο της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η 
προσέγγιση του ΔΝΟ και να προωθηθεί η 
μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en


