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B9-0000/2020 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

(2020/2532(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 

(UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κιότο, 

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνάφθηκε κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της 

UNFCCC (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού), 

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ του Απριλίου 2013 για την προσαρμογή στην αλλαγή 

του κλίματος και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, της 12ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 

για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση, για το 2018, του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 

περιβάλλον ( UNEP) σχετικά με το χάσμα προσαρμογής, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2015)0640), 

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική 

αλλαγή (IPCC) με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 °C», την 5η έκθεση 

αξιολόγησής της (AR5) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, την ειδική έκθεσή της για την 

κλιματική αλλαγή και τη γη, καθώς και την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την 

κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, 

 έχοντας υπόψη τη βασική έκθεση, για το 2019, της Παγκόσμιας Επιτροπής για την 

Προσαρμογή σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα 

το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη 15η σύνοδο της 

Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία,  

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και 

περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
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 έχοντας υπόψη την έκθεση, του 2016, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και την ευπάθεια στην Ευρώπη, 

 έχοντας υπόψη την αξιολόγηση δεικτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με 

τίτλο «Economic losses from climate-related extremes in Europe» (Οικονομικές απώλειες 

που προκύπτουν από ακραία κλιματικά φαινόμενα στην Ευρώπη), της 2ας Απριλίου 2019, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος με τίτλο «Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον γεωργικό τομέα 

στην Ευρώπη», 

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Το 

ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020: γνώση για τη μετάβαση σε μια 

βιώσιμη Ευρώπη, της 4ης Δεκεμβρίου 2019, 

 έχοντας υπόψη το πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών για το 2015, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη συνέχιση της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water),  

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση, του 2018, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με 

τίτλο «Καταπολέμηση της ερημοποίησης στην ΕΕ: διογκούμενη απειλή που χρήζει 

περαιτέρω δράσης», 

 έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (O-000000/2020 – B9 0000/2020), 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του 

Κανονισμού του, 

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 

και Ασφάλειας των Τροφίμων, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό 

επίπεδο ενώ υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία ότι μελλοντικά η κλιματική αλλαγή θα 

αυξήσει τα ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα σε πολλές περιφέρειες της 

ΕΕ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται στο κλίμα έχουν ήδη επηρεάσει 

ποικιλοτρόπως οικοσυστήματα, τομείς της οικονομίας και την υγεία των ανθρώπων·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε διάφορες 

περιοχές και τομείς της ΕΕ·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των υδάτων, της γεωργίας, της δασοκομίας και της 

βιοποικιλότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, ενώ επηρεάζονται και από τα 

μεταβαλλόμενα πρότυπα χρήσεων γης και την πληθυσμιακή αλλαγή· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε άλλα μέρη του κόσμου ενδέχεται να 

επηρεάσουν την ΕΕ μέσω του εμπορίου, των διεθνών χρηματοοικονομικών ροών, της 

μετανάστευσης και της ασφάλειας· 
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το προβλεπόμενο κόστος των ζημιών από την αλλαγή του 

κλίματος αναμένεται να είναι υψηλό, ακόμη και με την εφαρμογή της Συμφωνίας του 

Παρισιού·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της μπορούν να μειωθούν 

σημαντικά από μια φιλόδοξη παγκόσμια πολιτική μετριασμού, η οποία θα συνάδει με τον 

στόχο μετριασμού της Συμφωνίας του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες 

δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών δεν θα επιτύχουν τους στόχους της Συμφωνίας του 

Παρισιού, αλλά θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 

πέραν των 3 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητη για την 

πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη ή τη 

μείωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων που προκύπτουν από 

αυτήν· 

Γενικές παρατηρήσεις 

1. επισημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν όλες οι χώρες ώστε να ελαχιστοποιούνται 

οι αρνητικές επιπτώσεις και να αξιοποιούνται πλήρως οι ευκαιρίες για ανθεκτική στην 

κλιματική αλλαγή οικονομική μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη· στο πλαίσιο αυτό, 

τονίζει τη σταθερή προσήλωσή του στον παγκόσμιο στόχο για την προσαρμογή, όπως 

ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού.  

2. ζητεί να δοθεί εκ νέου έμφαση στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· ως εκ τούτου, 

επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια νέα στρατηγική και θεωρεί ότι 

αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθεί η ηγετική θέση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο όσον 

αφορά την προσαρμογή· θεωρεί ότι η νέα στρατηγική θα πρέπει να αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στόχο την οικοδόμηση 

μιας ανθεκτικής Ευρώπης με υψηλή προσαρμοστική ικανότητα που θα της επιτρέψει να 

πραγματοποιήσει ριζικές αλλαγές όσον αφορά την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, 

την εξασφάλιση της ύδρευσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, τη στροφή σε καθαρές 

πηγές ενέργειας και τη διασφάλιση κλιματικής και κοινωνικής δικαιοσύνης·  

3. επικροτεί την αξιολόγηση από την Επιτροπή της τρέχουσας στρατηγικής της ΕΕ για την 

προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, του Νοεμβρίου 2018, και σημειώνει το 

συμπέρασμά της ότι οι ευρύτεροι στόχοι της στρατηγικής δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, 

αλλά έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με όλες τις επιμέρους δράσεις της· 

4. σημειώνει ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για την ενσωμάτωση της 

προσαρμογής στις υποδομές ενώ ζητεί την αποτελεσματική προστασία των δημόσιων 

υποδομών και άλλων επενδύσεων από την κλιματική αλλαγή·  

5. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η στρατηγική του 2013 δεν αντιμετωπίζει επαρκώς την 

επείγουσα ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής· ζητεί την ενίσχυση της 

διακυβέρνησης της νέας στρατηγικής, πιο συχνή διαδικασία επανεξέτασης και σαφείς 

στόχους και δείκτες για τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της· 

6. τονίζει επίσης ότι δεν έχει σημειωθεί η αναμενόμενη πρόοδος όσον αφορά τον αριθμό 

των τοπικών στρατηγικών προσαρμογής καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών 
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μελών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, παρά τις διαφορές αυτές, όλες οι 

περιφέρειες της ΕΕ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής μέσω της προσαρμογής· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αξία του Συμφώνου 

των Δημάρχων, το οποίο ενίσχυσε τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά την 

προσαρμογή· 

7.  επισημαίνει τη σημασία της περαιτέρω προώθησης της προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή στις περιφέρειες και τις πόλεις στη νέα στρατηγική, για παράδειγμα μέσω της 

ανάπτυξης νομοθετικών πλαισίων που απαιτούν κατάλληλες στρατηγικές προσαρμογής 

και σε αυτά τα επίπεδα·   

8.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της στενής σχέσης μεταξύ του μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής και της προσαρμογή σε αυτήν, τη σημασία που έχει ο μετριασμός καθώς οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι προσπάθειες για την προσαρμογή σε αυτήν 

ποικίλλουν ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας παγκοσμίως· 

Λύσεις που βασίζονται στη φύση και οικολογικές υποδομές 

9. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της επηρεάζουν τον άνθρωπο αλλά 

και την βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια και τα χερσαία οικοσυστήματα. Επίσης, 

σύμφωνα με την έκθεση της IPBES (διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής 

για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων), που χρησιμεύει ως σημείο 

αναφοράς, η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν από τους βασικούς άμεσους παράγοντες 

που ευθύνονται για την απώλεια της βιοποικιλότητας·  

10. τονίζει τη σημασία της χρήσης βιώσιμων λύσεων που βασίζονται στη φύση καθώς και 

της διατήρησης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, που μπορούν να συμβάλλουν 

ταυτόχρονα στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία της 

βιοποικιλότητας και στην καταπολέμηση της ρύπανσης· ζητεί η νέα στρατηγική να 

περιλαμβάνει φιλόδοξα σχέδια για την ευρύτερη χρήση αυτών των λύσεων· 

11. επισημαίνει τις δυνατότητες των δασών και των δέντρων στην προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή και στην παροχή υπηρεσιών οικοσυστημάτων δεδομένου ότι, για 

παράδειγμα, τα δέντρα σε αστικές περιοχές, πέραν των άλλων οφελών που προσφέρουν 

όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μπορεί να εξισορροπούν τις ακραίες 

θερμοκρασίες· ζητεί να αυξηθεί η δενδροφύτευση στις πόλεις και να υπάρξει 

συγκροτημένη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προκειμένου να προστατευθούν τα 

δάση της Ευρώπης από τις καταστροφές που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα· 

12.  αναγνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζουν οι ωκεανοί στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή και τονίζει την ανάγκη προώθησης της υγείας και της ανθεκτικότητας των 

θαλασσών και των ωκεανών· 

13. υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αστικών 

στρατηγικών, για τη χρήση στεγών και άλλων υποδομών, όπως οι αστικοί κήποι, οι 

πράσινες στέγες, οι ψυχρές πλάκες πεζοδρομίων ή άλλα μέτρα που μπορούν να 

συμβάλουν στην ψύξη, τη συγκράτηση νερού και την παραγωγή τροφίμων, μειώνοντας 

παράλληλα την ατμοσφαιρική ρύπανση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στις πόλεις και 

προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των επικονιαστών· πιστεύει 

ότι οι υποδομές, όπως οι δρόμοι, οι σιδηροδρομικές γραμμές, τα συστήματα παραγωγής 
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ενέργειας και άλλες πρέπει να γίνουν ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή· 

14. ζητεί καλύτερη διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

βιώσιμων μέτρων αποστράγγισης και φυσικής συγκράτησης των υδάτων για την 

αντιμετώπιση των πλημμυρών και των ξηρασιών· 

Μέτρα προσαρμογής και συνοχή 

15. τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε όλες τις 

σχετικές πολιτικές της ΕΕ, όπως η πολιτική για τη γεωργία, τη ναυτιλία και την αλιεία·   

16. ζητεί η νέα στρατηγική να συνάδει με την παγκόσμια δράση και με συμφωνίες όπως η 

Συμφωνία του Παρισιού, οι ΣΒΑ και η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα· ζητεί από 

την Επιτροπή να προσδιορίσει δράσεις στη νέα στρατηγική που προωθούν και 

διευκολύνουν την προσαρμογή εκτός της ΕΕ· 

17. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

ερημοποίησης και της υποβάθμισης του εδάφους και να αναπτύξει μια μεθοδολογία και 

δείκτες για την αξιολόγηση της έκτασης των φαινομένων αυτών· ζητεί επαρκή 

χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της υποβάθμισης του 

εδάφους·  

Χρηματοδότηση 

18. ζητεί αύξηση της χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και κινητοποίηση 

δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· 

υπενθυμίζει τη θέση του ότι η ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στο επόμενο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ 2021-2027) θα πρέπει να αντιστοιχεί 

τουλάχιστον στο 25 % των δαπανών άμεσα και στο 30 % το συντομότερο δυνατόν και 

το αργότερο έως το 2027, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει τόσο στον μετριασμό 

όσο και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· ζητεί η ανθεκτικότητα στην 

κλιματική αλλαγή να θεωρείται βασικό κριτήριο σε κάθε περίπτωση σχετικής 

χρηματοδότησης από την ΕΕ· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ ως κλιματική τράπεζα θα πρέπει επίσης 

να χρηματοδοτεί μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·  

19. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ενωσιακή μεθοδολογία παρακολούθησης της 

χρηματοδότησης για το κλίμα δεν κάνει διάκριση μεταξύ του μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν·  

20. αναγνωρίζει ότι η προσαρμογή έχει ένα κόστος· επιμένει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό 

να γίνουν οι επενδύσεις αυτές καθώς, πέραν της διάσωσης ζωών και της προστασίας του 

περιβάλλοντος, η πρόληψη μπορεί να αποδειχθεί πιο αποδοτική από πλευράς κόστους· 

επισημαίνει την αρχή της πρόληψης και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει προσεγγίσεις 

για να διασφαλίσει ότι το κόστος που προκύπτει από τη μη λήψη μέτρων προσαρμογής 

δεν θα μετακυλιστεί στο ευρύ κοινό· 

Ευαισθητοποίηση, γνώση και έρευνα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

21. υπογραμμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων στην υγεία, και με τα οφέλη της προσαρμογής, 
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μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων αλλά και μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

σε όλες τις ηλικίες· 

22. ζητεί να γεφυρωθούν τα υφιστάμενα κενά όσον αφορά τις γνώσεις, ώστε να διασφαλιστεί 

η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, με την περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων όπως η 

Climate-ADAPT και η ΚΓΚ του EIT Climate·  

23. τονίζει τη σημασία στήριξης της έρευνας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

τις λύσεις που βασίζονται στη φύση, τις πράσινες τεχνολογίες και άλλες λύσεις που 

μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων 

καιρικών φαινομένων·  

Έγκαιρη προειδοποίηση και άμεση αντίδραση 

24. ζητεί η νέα στρατηγική να επικεντρωθεί στην πρόληψη κρίσεων και στον σχεδιασμό της 

ετοιμότητας, στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση των καταστροφών· 

25. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλα σχέδια άμεσης αντίδρασης σε 

περίπτωση κλιματικών καταστροφών, όπως είναι οι καύσωνες, οι πλημμύρες και η 

ξηρασία· 

26. ζητεί από τις τοπικές αρχές να θεσπίσουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και να 

προετοιμάσουν κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών 

φαινομένων·  

o 

o   o 

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat

