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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα 

1. χαιρετίζει την ηγεμονία της ΕΕ στο ζήτημα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 

της προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας γνώσεων, δεξιοτήτων, θέσεων 

απασχόλησης και ανάπτυξης που αυτή επιφέρει· επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη να 

συναφθεί στο Παρίσι μια παγκόσμια φιλόδοξη, νομικά δεσμευτική συμφωνία, η οποία θα 

περιλαμβάνει ισχυρή δέσμευση για παραμονή στο σενάριο των 2°C της Διακυβερνητικής 

Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), και τονίζει ότι η συνέχιση της ηγεμονίας 

της ΕΕ απαιτεί την απόλυτη προσήλωση όλων των μερών σε αυτήν τη συμφωνία, 

προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικό μέσω αποτροπής της κλιματικής αλλαγής· 

επιμένει σε τακτικές και διαφανείς αξιολογήσεις των επιδόσεων – – μεταξύ άλλων και για 

τις εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς (INDC) – με βάση τα πιο 

επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα και τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες και 

σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον1· 

2. επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι πλέον στη σωστή πορεία για να υλοποιήσει τους στόχους για 

τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές μέχρι το 2020, ότι έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση ως προς την ένταση της 

χρήσης ενέργειας, χάρη σε αποδοτικότερα κτίρια, προϊόντα, βιομηχανικές διεργασίες και 

οχήματα και ότι, παράλληλα, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει μεγεθυνθεί από το 1990 κατά 

45 %· τονίζει ότι οι στόχοι 20-20-20 για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας διαδραμάτισαν 

καίριο ρόλο στην προώθηση αυτής της διαδικασίας και στη διατήρηση της απασχόλησης 

άνω των 4,2 εκατομμυρίων ατόμων σε διάφορες οικολογικές βιομηχανίες2, με συνεχή 

ανάπτυξη στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης· 

3. υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης αποτελεσματικής και δεσμευτικής παγκόσμιας 

συμφωνίας κατά τη Διάσκεψη του Παρισιού και επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη απουσία 

μιας τέτοιας συμφωνίας θα θέσει περαιτέρω σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας της ΕΕ και θα την εκθέσει στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα· 

4. χαιρετίζει τη δέσμευση των ηγετών της G7 για απαλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας από 

τον άνθρακα στη διάρκεια του τρέχοντος αιώνα και για μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου που να κινείται στο ανώτερο άκρο της κλίμακας από 40 έως 70 % μέχρι το 

2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 2010· 

5. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού και της διαχείρισης του κλιματικού 

κίνδυνου σε επίπεδο ΕΕ και διαμόρφωσης σαφούς στρατηγικής προσαρμογής της ΕΕ· 

συνιστά την εφαρμογή φιλόδοξων και δεσμευτικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών 

                                                 
1 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (COM(2012) 0710)  
2 Στοιχεία της Eurostat για τον τομέα περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών όπως παραθέτονται στο «Πλαίσιο 

πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030» (COM(2014) 0015)· 
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διοξειδίου του άνθρακα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 

και σε επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή και να διασφαλιστεί η μετάβαση σε 

μια βιώσιμη και ασφαλή οικονομία· 

6. τονίζει ότι το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προβλέπει ότι η πολιτική της Ένωσης βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει»· τονίζει επίσης, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που οι άλλες μεγάλες οικονομίες 

δεν κατορθώσουν να αναλάβουν παρόμοιες δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου, θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν, εφόσον είναι αναγκαίο, οι διατάξεις 

για τη διαρροή άνθρακα που αφορούν ειδικά τους κλάδους που είναι εκτεθειμένοι τόσο σε 

υψηλή ένταση εμπορικών συναλλαγών όσο και σε υψηλό μερίδιο κόστους του άνθρακα 

κατά την παραγωγή· φρονεί, ωστόσο, ότι θα χρειαστεί να βρεθεί πιο μακροπρόθεσμη 

λύση όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του 

συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ή μέσω της εγκαθίδρυσης ενός συστήματος 

συνοριακής προσαρμογής στον τομέα του άνθρακα· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να 

αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα στις κομβικής σημασίας ευρωπαϊκές βιομηχανίες, 

συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών έντασης ενέργειας και της βιώσιμης ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων/παραγωγής γεωργικών προϊόντων 

διατροφής· αναγνωρίζει την ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση του κλάδου παραγωγής 

τροφίμων από τα ορυκτά καύσιμα· 

7. τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον παράλληλο παγκόσμιο στόχο της 

διασφάλισης επισιτιστικής ασφάλειας· 

8. τονίζει ότι η καθυστερημένη ανάληψη δράσης θα αυξήσει το κόστος του μετριασμού της 

κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής και θα περιορίσει το φάσμα των διαθέσιμων 

τεχνολογικών επιλογών· θεωρεί ότι η ανάληψη έγκαιρης δράσης θα έχει θετικό αντίκτυπο 

στην μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και παραγωγών 

ενέργειας· 

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή, προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για 

τη βιομηχανία της ΕΕ και τον τομέα της ενέργειας, να προωθήσει τους δεσμούς μεταξύ 

του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ – πριν ή μετά από μία εκτεταμένη, 

διαρθρωτική μεταρρύθμιση μετά το 2020 που θα ενισχύσει τις επιδόσεις του – και των 

άλλων συστημάτων εμπορίας, με στόχο τη δημιουργία μιας μελλοντικής παγκόσμιας 

αγοράς εμπορίας εκπομπών για να μειωθούν σημαντικά οι παγκόσμιες εκπομπές και να 

αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας· καλεί ωστόσο την Επιτροπή να λάβει 

μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σύνδεση του ΣΕΔΕ της ΕΕ και των άλλων 

συστημάτων δεν θα υπονομεύσει τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την εμβέλεια του 

ΣΕΔΕ της ΕΕ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την παγκόσμια ανάπτυξη συστημάτων 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και άλλων μηχανισμών τιμολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένων των 17 συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που 

εφαρμόζονται σε τέσσερις ηπείρους και αντιστοιχούν στο 40% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ, η 

οποία θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου διαρροής άνθρακα· επισημαίνει ότι, μέσω 

της μείωσης του κόστους για τις επιχειρήσεις και της εξασφάλισης ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού, ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορικών συναλλαγών θα μπορούσε να 

παράσχει τα μέσα για την ενίσχυση των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα· 

10. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της ΕΕ με την 
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επιβολή προσαυξήσεων επί των ενεργοβόρων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες 

ώστε να αντισταθμιστούν οι πρόσθετες δαπάνες που βαρύνουν τους κατασκευαστές της 

ΕΕ ως αποτέλεσμα της επιβολής τελών για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· 

11. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών για 

δικαιώματα εκπομπών, καθώς και ένα προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον το οποίο να 

κατευθύνει τις επενδύσεις σε μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

να προωθεί τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· 

12. επιμένει στην παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά επιζήμιων 

επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, οι οποίες 

στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά ενέργειας, αποθαρρύνουν τη 

διεθνή συνεργασία και παρεμποδίζουν την καινοτομία· ζητεί να συμπεριληφθούν στη 

συμφωνία συγκεκριμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης ενός 

χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή κατάργηση αυτών των επιδοτήσεων· σημειώνει 

επίσης ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις που προσεγγίζουν με θετικό τρόπο τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, ότι οι επιδοτήσεις μπορούν, εάν 

χρησιμοποιηθούν σωστά, να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας· 

Υποστήριξη της ανάπτυξης και της χρήσης φιλικών προς το κλίμα τεχνολογιών· 

13. επισημαίνει τη σημασία που έχει η αξιολόγηση της δυνατότητας να μειωθεί η ένταση 

άνθρακα των οικονομιών μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα· θεωρεί ότι 

μια τέτοια αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε τεχνικές και επιστημονικές μελέτες και να 

καλύπτει το ίδιο χρονικό πλαίσιο με εκείνο που έχει τεθεί για τους στόχους μείωσης· 

διατείνεται ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα αφενός αναλαμβάνοντας δικές της 

πρωτοβουλίες και, αφετέρου, προωθώντας τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της· 

14. επισημαίνει τις σοβαρές αρνητικές και συχνά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις της αδράνειας, 

δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου με 

διαφορετικούς αλλά εξαιρετικά επιζήμιους τρόπους, οδηγώντας σε μεταναστευτικές ροές 

και απώλειες ζωών καθώς και σε οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ζημίες· 

επισημαίνει τη σημασία των επιστημονικών στοιχείων ως μοχλού μακροπρόθεσμων 

αποφάσεων πολιτικής και επισημαίνει ότι το επίπεδο φιλοδοξίας θα πρέπει να βασίζεται 

σε αξιόπιστες επιστημονικές συστάσεις· τονίζει ότι μια συντονισμένη παγκόσμια πολιτική 

και οικονομική ώθηση για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους 

τομείς των τεχνολογιών καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής 

απόδοσης, έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη των κλιματικών στόχων μας και τη 

διευκόλυνση της ανάπτυξης σε τομείς πράσινης οικονομίας της ΕΕ, δεδομένου ότι 

εξασφαλίζει την αύξηση του αριθμού των ειδικευμένων εργαζομένων που απασχολούνται 

στον τομέα και προάγει τη διάδοση γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα ότι η δίκαιη μετάβαση του εργατικού δυναμικού θα δημιουργήσει ποιοτικές 

θέσεις εργασίας· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού και της διαχείρισης του 

κλιματικού κίνδυνου σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο και διαμόρφωσης σαφούς 

στρατηγικής προσαρμογής καθώς και τη σημασία της αποτροπής της δημιουργίας ή της 

διόγκωσης της «φούσκας» άνθρακα· 

15. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά τη μεταφορά 

τεχνολογίας στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα σεβασμό για 
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τα υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· 

16. επισημαίνει ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι ενθάρρυνσης της καινοτομίας σε μια 

οικονομία που βασίζεται στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τους διαφόρους 

μηχανισμούς επιβράβευσης των πρωτοπόρων επιχειρήσεων που διαφέρουν ανάλογα με 

την ικανότητά τους να προωθούν την καινοτομία και να μεταφέρουν και να αναπτύσσουν 

τεχνολογίες παγκοσμίως· 

17. εκτιμά ότι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας στους τομείς 

όπου έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο εξαρτάται από τη δημιουργία και τη διατήρηση 

ισχυρού δυναμικού καινοτομίας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες 

χώρες· 

18. επισημαίνει ότι η απαιτούμενη μείωση των εκπομπών εξαρτάται από τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη και αξιοποίηση των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 

19. αναγνωρίζει ότι η δημιουργία τεχνολογικού δυναμικού απαιτεί αποτελεσματικούς 

χρηματοδοτικούς μηχανισμούς· τονίζει την ανάγκη να διατεθεί χρηματοδότηση για την 

ανάληψη δράσεων στον τομέα του κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες και 

επαναλαμβάνει το αίτημα της Επιτροπής για ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες θα λάβουν 

στήριξη κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα (GCF)· 

υποστηρίζει επιπλέον τη λήψη μέτρων για τη συνδυασμένη κινητοποίηση 

χρηματοδοτικών πόρων από διάφορες πηγές, δημόσιες και ιδιωτικές, διμερείς και 

πολυμερείς· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα να διατεθεί μια σειρά 

δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την οικονομική στήριξη των λιγότερο αναπτυγμένων 

χωρών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 

προσαρμογής· 

20. ζητεί την πλήρη αναγνώριση και υποστήριξη του ρόλου που διαδραματίζουν το Κέντρο 

και Δίκτυο Τεχνολογίας Κλίματος (CTCN) και η Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνολογίας στη 

διευκόλυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 

την προσαρμογή· 

Επιστημονική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 

διαστημικής πολιτικής 

21. υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της καινοτομίας στις τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά 

μοντέλα μπορεί να δώσει ώθηση τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στη μείωση 

των εκπομπών· τονίζει ότι η τεχνολογία δεν θα στραφεί αυτομάτως σε μια κατεύθυνση 

χαμηλών εκπομπών, άλλα ότι θα απαιτηθούν σαφή πολιτικά μηνύματα, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των φραγμών της αγοράς και των κανονιστικών 

εμποδίων στις νέες τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και καλά 

στοχοθετημένες δημόσιες δαπάνες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 

επενδύσεις στη δημόσια έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να 

συμβάλουν στη δημιουργία του επόμενου κύματος αποδοτικών από πλευράς πόρων και 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τεχνολογιών· 

22. αναγνωρίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής και καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να μην εγκαταλείψουν τις 
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προσπάθειες και να στηρίξουν τους ερευνητές και τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να 

συμβάλουν στην επίτευξη τυχόν νέων στόχων μείωσης, καθώς και τις δράσεις 

περιορισμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή· 

23. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εκμεταλλευτεί καλύτερα το γεγονός ότι το πρόγραμμα 

Ορίζοντας 2020 είναι πλήρως ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών, ιδίως στους τομείς 

της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής· 

24. θεωρεί ότι η διαστημική πολιτική της ΕΕ και οι σχετικές επενδύσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης δορυφόρων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

παρακολούθηση των βιομηχανικών ατυχημάτων, της αποψίλωσης των δασών, της 

απερήμωσης κ.λπ., καθώς και η συνεργασία με εταίρους τρίτων χωρών, μπορούν να 

διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως· 

Ενέργεια 

25. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο Παρίσι για να 

ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση που θα 

συνδυάζει τη μείωση των εκπομπών με ένα νέο ενεργειακό μοντέλο το οποίο θα 

βασίζεται στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

26. υπογραμμίζει το τεράστιο δυναμικό μείωσης των εκπομπών μέσω της μεγαλύτερης 

ενεργειακής απόδοσης και της αξιοποίησης καθαρών πηγών ενέργειας· θεωρεί ότι η 

μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας παγκοσμίως είναι το πρώτο βήμα 

προς τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με την ενέργεια, ενώ συγχρόνως 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της άμβλυνσης της ενεργειακής πενίας· 

27. ζητεί την καθολική συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων που επηρεάζονται από τις 

σχετικές διαδικασίες και τα σχέδια μετριασμού και προσαρμογής· τονίζει τη σημασία της 

αποκέντρωσης της παραγωγής ενέργειας, συγκεκριμένα με την ενθάρρυνση τοπικών 

συνεταιρισμών καθώς και σχεδίων και δραστηριοτήτων πολιτών για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας εστιασμένων στην τόνωση της αυτοπαραγωγής και της κατανάλωσης, 

προκειμένου να ενισχυθεί η μετάβαση του οικονομικού συστήματος από τα ορυκτά 

καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

28. υπογραμμίζει τη σημαντική δυνατότητα των ανθεκτικών στην αλλαγή του κλίματος 

δασών για περιορισμό του άνθρακα, μέσω της ενίσχυσης της παγίδευσης, της 

αποθήκευσης και της υποκατάστασης· επισημαίνει επίσης το δυναμικό των βιολογικών 

προϊόντων και των προϊόντων με βάση το ξύλο και ιδίως ενός βιώσιμου τομέα 

βιοενέργειας καθώς και τη σημασία των δασών και άλλων χρήσεων εδαφών για τη 

διατήρηση και την αύξηση της παγίδευσης και της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα· 

τονίζει ότι, όταν συνδυάζεται με την τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα (CCS), η βιομάζα ως καύσιμο παραγωγής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντικές μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· απευθύνει έκκληση να 

αναγνωριστούν και να ενθαρρυνθούν οι ιδιότητες μετριασμού των εκπομπών που έχουν οι 

ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως αυτές που προέρχονται από τα λιβάδια και τα δάση 

καθώς και η συμβολή τους στην πράσινη ανάπτυξη και στην απεξάρτηση της οικονομίας 

από τον άνθρακα· επισημαίνει ότι οι συνολικές εκπομπές άνθρακα από τα δάση 

μειώθηκαν κατά περισσότερο από 25% κατά την περίοδο 2001-2015, κυρίως λόγω της 
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επιβράδυνσης των επιπέδων αποψίλωσης παγκοσμίως και καλεί, για τον λόγο αυτό, την 

ΕΕ να αυξήσει τη διεθνή χρηματοδότηση για τον περιορισμό της αποψίλωσης στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης ενός απλού, διαφανούς και 

συνεκτικού λογιστικού πλαισίου για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους τομείς 

LULUCF· 

29. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο τομέα εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου μετά την ενέργεια· επιμένει στην ανάγκη θέσπισης μιας σειράς 

πολιτικών με στόχο τη μείωση των εκπομπών που προκαλούνται από τον τομέα αυτόν και 

στην ανάγκη ανάληψης πιο φιλόδοξων πρωτοβουλιών από την ΕΕ για την ανάπτυξη και 

την αξιοποίηση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, με στόχο την περαιτέρω ενθάρρυνση 

της παραγωγής και της χρήσης προηγμένων βιοκαυσίμων και την επιτάχυνση του 

εξηλεκτρισμού των μεταφορών· 

30. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης επενδύσεων για υποδομές με τα κράτη μέλη για τη 

διευκόλυνση των ελεύθερων διασυνοριακών συναλλαγών ενέργειας· 

31. χαιρετίζει τις προσπάθειες συνεργασίας που έχουν καταβάλει η ΕΕ και το Υπουργείο 

Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως όσον αφορά την τεχνολογική έρευνα για την 

κλιματική αλλαγή· εκτιμά ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες περαιτέρω ερευνητικής 

συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και άλλων σημαντικών οικονομιών· υπογραμμίζει ότι τα 

αποτελέσματα της δημοσίως χρηματοδοτούμενης έρευνας θα πρέπει να διατίθενται 

ελεύθερα· 

32. επιμένει να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σύμφωνο των Δημάρχων ως μέσο 

γνωστοποίησης της διαπραγματευτικής θέσης της, δεδομένου ότι οι πόλεις, οι περιφέρειες 

και οι τοπικές κοινότητες θα είναι βασικοί συντελεστές στη διασφάλιση της εφαρμογής 

νομοθεσίας σχετικά με τη λήψη μέτρων για το κλίμα και την αποτελεσματική υλοποίηση 

των μέτρων σε τοπικό επίπεδο· 

33. επισημαίνει ότι η βιοοικονομία έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σημαντικά στην εκ νέου 

εκβιομηχάνιση και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ και τον υπόλοιπο 

κόσμο· 

34. επισημαίνει ότι στη συμφωνία πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες χρήσης της γης, 

αλλαγής στη χρήση της γης και δασοκομικών δραστηριοτήτων (LULUCF), που θα 

συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση κατά τουλάχιστον 40% των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990· 

35. καλεί τη γαλλική κυβέρνηση να ξεκινήσει, ως ένδειξη καλής θέλησης, σοβαρές 

διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συνεργαστούν για την 

καθιέρωση ενιαίας έδρας με στόχο τη μείωση της μεγάλης ποσότητας εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 

την έδρα του τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο1· 

                                                 
1 Οι συνολικές επιπτώσεις διοξειδίου του άνθρακα των δραστηριοτήτων στο Στρασβούργο είναι τουλάχιστον 

18 884.5 τόνοι ετησίως· Η απόφαση για την υιοθέτηση ενός συστήματος λειτουργίας με μόνη έδρα τις 

Βρυξέλλες θα εξασφάλιζε, κατά συνέπεια, εξοικονόμηση σχεδόν 19.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα κάθε 

χρόνο, σύμφωνα με μελέτη σχετικά με το περιβαλλοντικό κόστος της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με δύο έδρες που διενήργησε η εταιρεία Eco-Logica Ltd. τον Σεπτέμβριο του 2007· 
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36. επιδοκιμάζει τις ΗΠΑ και την Κίνα για τη δέσμευσή τους να αναλάβουν πιο σημαντικό 

ρόλο στον τομέα του παγκόσμιου κλίματος· σημειώνει με ικανοποίηση ότι αυτά τα 

μηνύματα θα συμβάλουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα στο Παρίσι και παροτρύνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η εν λόγω δέσμευση θα μετουσιωθεί 

σε συγκεκριμένες δράσεις· επισημαίνει τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά 

οφέλη που έχουν οι ισχυρές παγκόσμιες δεσμεύσεις για την ανταγωνιστικότητα της 

βιομηχανίας της ΕΕ και φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στην 

προώθηση της μετάβασης σε ένα παγκόσμιο σύστημα δεσμεύσεων και στρατηγικών για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι η δέσμευση αυτή, η οποία 

δημιουργεί πραγματική μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους πολίτες, συμβάλλει στην 

εξασφάλιση στενότερων διεθνών σχέσεων, προσανατολισμένων προς τη μακροπρόθεσμη 

ειρήνη, την αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

μερικές ανεπτυγμένες χώρες συνεχίζουν να αυξάνουν τις κατά κεφαλήν εκπομπές τους· 

37. υπενθυμίζει στα συμβαλλόμενα μέρη και στον ίδιο τον ΟΗΕ ότι η ατομική δράση είναι 

εξίσου σημαντική με τη δράση των κυβερνήσεων και των οργάνων· για τον λόγο αυτό, 

ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη διοργάνωση εκστρατειών ή 

δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού σχετικά με τις μικρές και 

μεγάλες πράξεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής τόσο στις 

αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες· 
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