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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης
(2019/2930(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 
2019, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση για τις πραγματικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή της 
ανθρώπινης δράσης στην κλιματική αλλαγή, εάν είναι πράγματι καθοριστική, δεν έχει 
ακόμη μετρηθεί με ακρίβεια·

1. σημειώνει ότι η κήρυξη «καταστάσεων έκτακτης ανάγκης» με ιδεολογικό τρόπο, ενέχει 
τον κίνδυνο να υποδαυλιστεί και να θεσμοθετηθεί μια δυσάρεστη σύγκρουση μεταξύ 
των γενεών, αντί να προωθηθεί μια σταθμισμένη συζήτηση·

2. απορρίπτει κατηγορηματικά τις προσπάθειες θέσπισης ενός μόνιμου καθεστώτος 
εξαίρεσης χωρίς περιθώρια για εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα 
τον εξαναγκασμό της επιστημονικής κοινότητας και όσων συμμετέχουν σε δημόσιο 
διάλογο να εγκρίνουν αυτές τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

3. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σχεδόν δογματική προσέγγιση της «οικολογικής 
μετάβασης», όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, από την εκλεγείσα 
Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen και πολλούς ορισθέντες Επιτρόπους, 
καθώς και από διάφορες πολιτικές ομάδες, οι οποίες προωθούν την πολιτική ατζέντα 
της ΕΕ στην επίτευξη μη ρεαλιστικών στόχων·

4. δεσμεύεται να επαναφέρει το περιβαλλοντικό θέμα στο πλαίσιο ορθολογικής 
συζήτησης και συμφιλίωσης μεταξύ των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών 
πολιτικών, με έμφαση στις πιο ρυπογόνες πτυχές του μοντέλου μας παραγωγής και 
κατανάλωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


