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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με θέμα: «2050: το μέλλον αρχίζει σήμερα – συστάσεις για μια μελλοντική 
ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος»
(2008/2015(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2007 βάσει του άρθρου 175 
του Κανονισμού του για τη σύσταση της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του 
κλίματος1,

– έχοντας υπόψη την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον με θετική 
συνεισφορά στο κλίμα στους διάφορους τομείς της πολιτικής (παράρτημα Α) και τα 
ψηφίσματά του για την κλιματική αλλαγή, ιδίως όσα εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα 6η 
κοινοβουλευτική περίοδο (παράρτημα Β),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον περιορισμό της 
αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς 
Κελσίου - η πορεία προς την διάσκεψη του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος και η 
συνέχειά της (COP 13 και COP/MOP3)2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την έκβαση της 
διάσκεψης του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος (COP 13 και COP/MOP 3)3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο 
της Επιτροπής «Η προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος – επιλογές 
δράσης για την ΕΕ» (COM(2007)0354)4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της της 21ης Mαΐου 2008 σχετικά με τα επιστημονικά 
δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος: συμπεράσματα και συστάσεις για τη λήψη 
αποφάσεων5,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 8ης Ιουλίου 2008 στη σύνοδο κορυφής της G8 στο Toyako 
της Hokkaido (Ιαπωνία) για το θέμα «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» ότι οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν στο μισό μέχρι το 2050,

– έχοντας υπόψη τη 14η διάσκεψη των συμβαλλομένων της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) (COP 14) και την τέταρτη συνδιάσκεψη 
ως συνάντηση των συμβαλλομένων του πρωτοκόλλου του Κιότο (COP/MOP 4), που θα 
γίνει από την 1η έως τις 12 Δεκεμβρίου 2008 στο Poznań (Πολωνία),

– έχοντας υπόψη το φόρουμ Αγορά των Πολιτών για την κλιματική αλλαγή, της 12ης και

                                               
1 ΕΕ C 74 E της 20. 3.2008, σελ. 652 + πρωτόκολλο της 18.2.2008, σημείο 7.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0537.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0032.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0125.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0223.
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13ης Ιουνίου 2008,

– έχοντας υπόψη την κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και των εθνικών κοινοβουλίων στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2008 με θέμα «Ενέργεια και 
αειφόρος ανάπτυξη»,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Ευρωβαρομέτρου αριθ. 300 
σχετικά με τη θέση των Ευρωπαίων για την κλιματική αλλαγή,

– έχοντας υπόψη τις δημόσιες ακροάσεις και την ανταλλαγή απόψεων της προσωρινής 
επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος με υψηλά ιστάμενες προσωπικότητες και τα 
αποτελέσματα των ταξιδιών των αντιπροσωπειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος 
(A6-0000/2008),

Κύριες πολιτικές ιδέες

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της Δημιουργίας είναι ένα καθήκον που 
μεταβιβάζεται από τη μία γενιά στην άλλη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως η εργασία του Κοινοβουλίου για την αλλαγή του κλίματος 
στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο συνιστά πηγή έμπνευσης και εντολή για δράση 
για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κορυφαίος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία 
ταυτότητας στο πλαίσιο του διεθνούς αγώνα κατά της θέρμανσης του πλανήτη τής 
δημιουργεί την υποχρέωση απέναντι στους πολίτες της Ευρώπης όχι μόνο να διατυπώνει 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, αλλά και να τους επιτυγχάνει με διορατικότητα εφαρμόζοντας πολιτικές 
δράσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η σημερινή όσο και οι επόμενες κοινοβουλευτικές 
εκπροσωπήσεις και οι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης πρέπει να ενεργούν με 
γνώμονα αυτές τις αρχές της πολιτικής για το κλίμα, καθώς και τις αρχές της αειφορίας, 
της κοινωνικής ευθύνης και της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών, και δεν πρέπει να 
χαλαρώσουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση των απαραίτητων στόχων για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος συνιστά μια πρόκληση για την οποία δεν 
υπάρχουν γενικές πολιτικές λύσεις, όμως η συγκέντρωση των υφισταμένων δυνατοτήτων 
και μια δραστική αύξηση της αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας 
και της κοινωνίας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επίλυση του προβλήματος των 
πόρων και της κατανομής τους και να ανοίξουν τον δρόμο σε μια τρίτη βιομηχανική 
επανάσταση,
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για το 2006, η παραγωγή ενέργειας εντός της ΕΕ συμμετέχει στη 
συνολική εκπομπή αερίων θερμοκηπίου με ποσοστό 30,9%, εκ των οποίων στις 
μεταφορές αναλογεί το 19,4%, στα νοικοκυριά και τις υπηρεσίες το 14,6%, στον 
κατασκευαστικό κλάδο και τη βιομηχανική παραγωγή το 12,9%, στη γεωργία το 9,2%, σε 
βιομηχανικές διαδικασίες το 8,1% και στον τομέα των απορριμμάτων το 2,9%, ενώ οι 
υπόλοιπες εκπομπές οφείλονται σε χημικούς διαλύτες και απροσδιόριστες διαδικασίες 
καύσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί κλάδοι συνεισφέρουν ήδη στη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και υπάρχει ήδη μεγάλο και οικονομικά συμφέρον δυναμικό 
μείωσης για να αναχαιτιστεί η κλιματική αλλαγή, καθώς και τεχνολογίες για την αύξηση 
της απόδοσης, αλλά η εκτεταμένη εφαρμογή τους παρεμποδίζεται από φραγμούς στην 
πρόσβαση στην αγορά, γραφειοκρατικά εμπόδια και υψηλό κόστος χρηματοδότησης,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος δεν θα είναι δυνατή 
μόνο με τη μείωση των εκπομπών σε όλους τους επιμέρους κλάδους, αλλά είναι αναγκαία 
μια συστημική θεώρηση του προβλήματος προκειμένου να εφαρμοστούν διατομεακές 
πολιτικές λύσεις και να επιτευχθούν γενικές κοινωνικές αλλαγές στην παραγωγή και την 
κατανάλωση μέσω μιας συνεπούς νομοθεσίας,

Διεθνής διάσταση: μετά το 2012, εξωτερική πολιτική για το κλίμα και διεθνές εμπόριο

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για μετά το 2012 υπό την 
ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Μπαλί διεξάγονται στους 
εξής κύριους τομείς: μείωση των εκπομπών και νέοι δεσμευτικοί στόχοι μείωσης, μέτρα 
προσαρμογής, αποψίλωση και καταστροφή δασικών εκτάσεων, ανάπτυξη τεχνολογιών 
για μέτρα μείωσης και προσαρμογής, αναγκαίοι οικονομικοί πόροι και, τέλος, 
αναθεώρηση των ευέλικτων μηχανισμών βάσει των συμφωνιών του Μαρακές για το 
πρωτόκολλο του Κιότο,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για μετά το 2012 πρέπει 
να ολοκληρωθούν στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίμα (COP 15) στο τέλος του 
2009, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κενό μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 
περιόδου δέσμευσης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εαρινή σύνοδο κορυφής του Συμβουλίου το 2008 
υπογραμμίστηκε η ανάγκη επίσπευσης των διαπραγματεύσεων του οδικού χάρτη του 
Μπαλί προκειμένου να εγκριθεί μέχρι το 2009 νέα συμφωνία για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής σε συμφωνία με τον κοινοτικό στόχο των 2°C,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορυφαία βιομηχανικά έθνη του πλανήτη τάχθηκαν στην 
προηγούμενη σύνοδο κορυφής της G8 στο Toyako της Hokkaido (Ιαπωνία) υπέρ της 
μείωσης στο μισό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 και προτίθενται 
να επιδιώξουν αυτόν τον στόχο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για μετά το 
2012,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να εντείνει περαιτέρω το δυναμικό 
κρίσεων που ενέχουν οι διεθνείς σχέσεις, για παράδειγμα εξαιτίας της μετανάστευσης για 
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κλιματικούς λόγους, της απώλειας γης και των διαφορών σχετικά με τα σύνορα εξαιτίας 
πλημμυρών και μετατοπίσεων ακτογραμμών, καθώς και συγκρούσεων όσον αφορά τους 
πόρους εξαιτίας της μείωσης των γεωργικών εκτάσεων ή της επέκτασης της λειψυδρίας,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εαρινή σύνοδος κορυφής του Συμβουλίου του 2008 ανέθεσε 
στην Επιτροπή να παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη χρηματοδότηση μέτρων 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που θα έχει ως στόχο τη μείωση των 
εκπομπών και την προσαρμογή σε συνδυασμό με την έρευνα, την ανάπτυξη και τη 
μεταφορά τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές CO2 (low carbon technologies),

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιμοι πόροι για μέτρα προσαρμογής σε αναπτυσσόμενες 
χώρες είναι εντελώς ανεπαρκείς και πρέπει να αυξηθούν σημαντικά,

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η μεταφορά σύγχρονων περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών συνιστούν ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη της μείωσης των 
εκπομπών και των στρατηγικών προσαρμογής,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά τεχνολογίας παρεμποδίζεται εξαιτίας ανησυχιών που 
αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιτίας αδύναμων πολιτικών 
θεσμών και απουσίας του κράτους δικαίου, καθώς και εξαιτίας γενικής έλλειψης 
κεφαλαίων,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) δεν αποτελεί 
εναλλακτικό βήμα διαπραγματεύσεων για τη διεθνή αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και ότι δεν πρέπει να αναμένεται συνεισφορά του παγκοσμίου εμπορίου στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εάν δεν ολοκληρωθούν με επιτυχία οι 
διαπραγματεύσεις για μετά το 2012,

Ενέργεια

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πετρέλαιο είναι με ποσοστό 35% η σημαντικότερη πηγή 
ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και 
ακολουθεί ο άνθρακας με 25% και το φυσικό αέριο με 21%, αλλά η εποχή της φθηνής και 
άφθονης ενέργειας από ορυκτές πηγές φθάνει στο τέλος της,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι μέχρι το 2030 θα 
σημειωθεί αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας κατά τουλάχιστον 60% και ότι 
αυτή η αύξηση ζήτησης ενέργειας προκαλείται και από τις πρόσφατα εκβιομηχανισμένες 
χώρες,

ΚΑ.λαμβάνοντας υπόψη ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποκλείεται η κάλυψη της 
αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας μόνο από ορυκτά καύσιμα και ότι η δομή του 
ενεργειακού συστήματος και του ενεργειακού μίγματος θα καθοριστεί για τις επόμενες 
δεκαετίες από τις επενδυτικές αποφάσεις των επομένων ετών,

ΚΒ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας καθιστά απαραίτητα αρκετά 
αλληλοσυμπληρούμενα μέτρα όπως τον επείγοντα εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης 
ενεργειακής παραγωγής από ορυκτά καύσιμα για να υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση 
απόδοσης, την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας και τη διαρκή επέκταση 
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των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ΚΓ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι η φθηνότερη και καθαρότερη 
μορφή εξοικονόμησης πόρων και συνακόλουθα αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος,

ΚΔ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ως προς τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας –
ανεξάρτητα από το διαθέσιμο ουράνιο– εξακολουθεί να υπάρχει το ανεπίλυτο θέμα της 
ασφαλούς τελικής εναπόθεσης πυρηνικών αποβλήτων και της διάδοσης της τεχνολογίας 
σε μη δημοκρατικά κράτη,

ΚΕ.λαμβάνοντας υπόψη ότι με το έργο ITER η Ευρώπη αποτέλεσε το επίκεντρο της 
ανάπτυξης της πυρηνικής σύντηξης ως μιας πιθανής νέας πηγής ενέργειας του μέλλοντος,

Βιοκαύσιμα

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή πολιτική για τα βιοκαύσιμα κατέληξε σε 
σύγκρουση στόχων που χαρακτηρίζεται αφενός από έλλειψη τροφίμων και αύξηση των 
τιμών των τροφίμων και αφετέρου από αύξηση της ζήτησης της ενέργειας και την 
αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων,

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας και ως 
καυσίμου προσφέρει νέες οικονομικές δυνατότητες σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και 
τις καθιστά πιο ανεξάρτητες από την εισαγωγή ενέργειας,

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό μείωσης των εκπομπών πολλών βιοκαυσίμων της 
πρώτης γενιάς συγκριτικά με τα συμβατικά καύσιμα φαίνεται εν μέρει πολύ μικρότερο 
μετά από διεξοδική ανάλυση του κύκλου ζωής και ότι μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατό να 
δοθεί ικανοποιητική απάντηση σε θέματα αειφορίας, συμβατότητας με το περιβάλλον και 
διαθεσιμότητας καλλιεργήσιμων εκτάσεων που λειτουργούν ανταγωνιστικά για την 
παραγωγή τροφίμων,

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια βιώσιμη πολιτική για τα βιοκαύσιμα πρέπει να έχει ως 
στόχο τόσο τον καθορισμό κριτηρίων βιωσιμότητας για την παραγωγή βιοκαυσίμων 
πρώτης γενιάς όσο και την προαγωγή της απαλλαγμένης από ιδεολογικά στοιχεία 
ανάπτυξης της δεύτερης γενιάς,

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία καυσίμων θα δημιουργήσει παντού την απαραίτητη 
υποδομή για νέα καύσιμα μόνο όταν θα υπάρχει η ανάλογη ζήτηση βιοκαυσίμων, ενώ η 
αυτοκινητοβιομηχανία σημειώνει τεχνολογικές προόδους ως προς τη διαπίστωση κάθε 
ποσοστού ανάμιξης βενζίνης και βιοκαυσίμων μέσω ενός αισθητήρα στο όχημα, και 
αυτός ο πρόσθετος τεχνικός εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
βιοκαύσιμα και τα παλαιότερα οχήματα προκειμένου να μειωθούν έτσι οι εκπομπές CO2 
όλων των οχημάτων,

Ενεργειακή απόδοση

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στον 



PE407.892v01-00 8/73 PR\728472EL.doc

EL

τομέα των κτιρίων και ως εκ τούτου το 33% του συνόλου των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου οφείλεται στα κτίρια,

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των κτιρίων (κατοικιών και επαγγελματικών και 
δημοσίων ακινήτων) διαθέτει τεράστιο και οικονομικά αποδοτικό δυναμικό μείωσης του 
CO2 εφόσον εκσυγχρονιστούν η θερμομόνωση, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, οι 
ηλεκτρικές συσκευές και οι εγκαταστάσεις εξαερισμού,

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας συχνά παρουσιάζουν 
αισθητικές ελλείψεις,

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής επανεξέταση και προσαρμογή των προδιαγραφών 
απόδοσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στις εξελίξεις της αγοράς είναι 
εξίσου σημαντικές με την επέκταση των προδιαγραφών στις μεγάλες βιομηχανικές 
συσκευές και την εξέταση της απαγόρευσης της κατάστασης αναμονής στις νέες 
συσκευές,

Κινητικότητα και εφοδιαστική

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποσύνδεση της ανάπτυξης των μεταφορών από τη γενική 
οικονομική ανάπτυξη είναι βασικός στόχος για την πολιτική των μεταφορών της ΕΕ, ενώ 
η ζήτηση μεταφορικών υπηρεσιών αυξήθηκε περισσότερο από το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν και έτσι εξακολουθεί να αυξάνεται το ήδη μεγάλο ποσοστό των εκπομπών των 
μεταφορών επί των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ,

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα περίπου το ένα τρίτο της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας της ΕΕ αφορά τις μεταφορές και ότι ο τομέας των μεταφορών εξαρτάται σχεδόν 
απόλυτα (κατά 97%) από καύσιμα με βάση το πετρέλαιο (βενζίνη και ντίζελ),

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν ο τομέας των μεταφορών είχε επιτύχει την ίδια μείωση με 
άλλους τομείς, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ θα είχαν μειωθεί στο διάστημα 
1990 - 2005 κατά 14% αντί για 7,9%,

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% του πληθυσμού της Ευρώπης κατοικεί σε αστικές 
περιοχές, όπου παράγεται το 40% όλων των εκπομπών από τις μεταφορές, ενώ η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, που επίσης επικεντρώνεται κυρίως στις αστικές περιοχές, 
κοστίζει στην ΕΕ περίπου το 1% του ΑΕγχΠ,

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός η αστική κινητικότητα συνδέεται με την ατομική 
ποιότητα ζωής και ότι αφετέρου ειδικά οι ιδιωτικές μεταφορές στις πόλεις συμβάλλουν 
σημαντικά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και σε άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα 
όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αντί να 
βελτιώνεται η ποιότητα ζωής πολλών πολιτών, επηρεάζεται εν μέρει πολύ αρνητικά μέσω 
αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία,

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισές από τις διαδρομές που κάνουν με το αυτοκίνητο οι 
ευρωπαίοι πολίτες είναι μικρότερες από 5 χιλιόμετρα,
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ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% όλων των διαδρομών με το αυτοκίνητο και το 90% των 
σιδηροδρομικών διαδρομών στις καθημερινές περιφερειακές μεταφορές και γραμμές 
κλειστής διαδρομής αφορούν αποστάσεις μέχρι το πολύ 30 χιλιόμετρα,

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορευματικές μεταφορές με τον σιδηρόδρομο και σε 
πλωτές οδούς μειώθηκαν μεταξύ 2001 και 2006 (από 18,6% σε 17,7% και από 6,5% σε 
5,6% αντίστοιχα) ενώ αυξήθηκαν οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές (από 74,9% σε 
76,7%),

ΜΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά επιβατών και αγαθών μέσω πλωτών οδών είναι μία 
από τις εναλλακτικές λύσεις με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και το ποσοστό των 
εμπορευμάτων που μεταφέρονται έτσι στην ΕΕ είναι περίπου 40%,

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ενεργειακή κατανάλωση της 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας ανά τόνο αγαθών και χιλιόμετρο είναι το ένα έκτο της 
ενεργειακής κατανάλωσης των οδικών μεταφορών και το μισό της ενεργειακής 
κατανάλωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών,

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται το εμπόριο μέσω υπερπόντιων διαδρομών και 
υπάρχει στη ναυπηγική η τάση για κατασκευή μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων ή επιβατικών πλοίων που καταναλώνουν περισσότερο μαζούτ και 
έτσι επιβαρύνουν το περιβάλλον ακόμα περισσότερο από όσο μέχρι σήμερα, ενώ η 
διεθνής ναυσιπλοΐα δεν συμπεριλαμβάνεται στις διεθνείς προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βαθμιαία ελευθέρωση και απορρύθμιση του τομέα των 
αερομεταφορών που έγινε την προηγούμενη δεκαετία αφενός ήταν βασική προϋπόθεση 
για τη δυναμική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αερομεταφορών και οι επιβατικές πτήσεις 
αυξήθηκαν στην ΕΕ κατά 49% στο διάστημα 1995 – 2004, αφετέρου όμως στο διάστημα 
1990 - 2005 αυξήθηκαν και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ολόκληρου του κλάδου 
κατά 79%,

ΜΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις τεχνολογικές και λειτουργικές βελτιώσεις, η ανάπτυξη 
του κλάδου των αερομεταφορών εντείνει περισσότερο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει παρά μόνο περιορισμένη συζήτηση για δεσμευτικά 
πρότυπα εκπομπών για τους κινητήρες των αεροσκαφών με σκοπό την τεχνολογική 
βελτίωση των κινητήρων και δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες σκοπιμότητας,

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αερομεταφορές, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα,
καταλήγουν στην ατμόσφαιρα και οξείδια του αζώτου, υδρατμοί και σωματίδια ενώσεων 
του θείου και αιθάλης που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για 
την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), διπλασιάζουν έως τετραπλασιάζουν τον συνολικό
αντίκτυπο των εκπομπών εξαιτίας των αερομεταφορών, χωρίς να λαμβάνεται εδώ υπόψη 
το πρόσθετο αποτέλεσμα δημιουργίας θυσάνων,

Τουρισμός και πολιτιστικά μνημεία

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του κέντρου της UNESCO για την 
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, το ένα δέκατο όλων των πολιτιστικών μνημείων ή 
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πολιτιστικών τοπίων του πλανήτη κινδυνεύει από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,

Ν. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) η 
Ευρώπη είναι η σημαντικότερη τουριστική περιοχή στον κόσμο και ότι το 2006 το 55% 
των παγκόσμιων αφίξεων τουριστών αφορούσε την Ευρώπη,

ΝA. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στα 
τουριστικά ρεύματα και ότι οι μεταβολές αυτές θα ισοδυναμούσαν με σημαντικά 
οικονομικά μειονεκτήματα για τις αντίστοιχες τουριστικές περιοχές,

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και βιομηχανικές εκπομπές

ΝΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών είναι 
ένα μοναδικό μέσο για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών με τη μέγιστη δυνατή 
αποτελεσματικότητα και αποτελεί πρότυπο για παρόμοια συστήματα, για τα οποία όμως 
πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συμβατότητα,

ΝΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να διατυπωθούν περαιτέρω στόχοι μείωσης, για την εμπορία 
εκπομπών πρέπει να ληφθούν ιδίως υπόψη και οι επενδυτικοί κύκλοι (διαθεσιμότητα 
νέων διαδικασιών παραγωγής, ανάγκες σε κεφάλαια, ο παράγων χρόνος),

ΝΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η βασική ιδέα του μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης (CDM) και της κοινής εφαρμογής (JI) – η διάδοση σύγχρονων και 
αποτελεσματικών τεχνολογιών,

ΝΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή κατανάλωση των βιομηχανικών 
ηλεκτροκινητήρων και μηχανισμών κίνησης θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά, ανάλογα 
με τις ανάγκες, μέσω ρυθμιζόμενης ταχύτητας των κινητήρων και βελτιστοποιημένων 
εξαρτημάτων του κινητήρα,

Δέσμευση και αποθήκευση CO2 (CCS)

ΝΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η CCS εφαρμόζεται ήδη σε μικρή κλίμακα σε διάφορους 
τομείς –για παράδειγμα στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου– αλλά βρίσκεται 
ακόμα σε πρώιμο στάδιο ως τεχνολογία μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος,

ΝΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες και οι κίνδυνοι είναι ακόμα περισσότεροι από τα 
οικονομικά πλεονεκτήματα και, παρά τη χρησιμοποίηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, 
με τη CCS μειώνεται η αποτελεσματικότητα των σταθμών παραγωγής ενέργειας,

ΝΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 (CCS) θα 
μπορούσε να αποτελέσει ενδιάμεση τεχνολογική λύση για τη μείωση των εκπομπών της 
παραγωγής ενέργειας CO2 στη διαδρομή προς την απαλλαγή του ενεργειακού 
συστήματος από τη χρήση άνθρακα και να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε σχέση με
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων ενεργειών, αλλά δεν αποτελεί τελική τεχνολογία,

Γεωργία και κτηνοτροφία

ΝΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταβολές της γεωργικής πρακτικής, η ευρωπαϊκή 
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περιβαλλοντική νομοθεσία και οι πρόσφατες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της κοινής 
γεωργικής πολιτικής έχουν ως στόχο την αειφορία και ως εκ τούτου οδηγούν έμμεσα σε 
μείωση των εκπομπών μέσω της καλύτερης χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων,

Ξ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά που λείπουν είναι τόσο οι ειδικοί στόχοι στη γεωργία για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής –όπως δεσμευτικές επιταγές για τη μείωση των 
εκπομπών μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου– όσο και τυχόν συστήματα κινήτρων για 
την εκμετάλλευση του ήδη υπάρχοντος δυναμικού μείωσης των εκπομπών,

ΞΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη καλλιέργεια ζωοτροφών για την κτηνοτροφία 
συμβάλλει σημαντικά στις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της γεωργίας,

ΞΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυσική εκτροφή ζώων αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική 
προσφορά μέσω της φροντίδας του τοπίου και της διατήρησης των βοσκοτόπων που 
συνοδεύεται από μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και λιγότερες εκπομπές,

ΞΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζωικό κεφάλαιο πρέπει να προσαρμοστεί στις διαθέσιμες 
εκτάσεις και ότι οι βιώσιμες πρακτικές βόσκησης μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή 
διαβρώσεων του εδάφους στους βοσκοτόπους,

Δάση

ΞΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση είναι πολύτιμα για τη βιόσφαιρα, αλλά παρά τις 
πολυάριθμες λειτουργίες τους στο παγκόσμιο οικοσύστημα, δεν έχουν ως σύνολο τιμή 
αγοράς,

ΞΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παραπάνω από το 30% της χερσαίας μάζας του πλανήτη 
καλύπτεται από δάση, όπου απαντώνται παραπάνω από τα δύο τρίτα όλων των ειδών που 
ζουν στη Γη, και ότι περίπου το 30% των ετησίων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
απορροφάται από τα δάση,

ΞΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση διαδραματίζουν αφενός σημαντικό ρόλο για την 
αναχαίτιση της αλλαγής του κλίματος, αφετέρου όμως τουλάχιστον το ένα τρίτο των 
δασών του πλανήτη πλήττεται από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής,

ΞΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σοβαρό πρόβλημα της καταστροφής των δασών έγκειται 
στους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που συνδέονται με αυτήν, όπως η φτώχεια και 
η υπανάπτυξη, οι αδύναμοι πολιτικοί θεσμοί και η απουσία κράτους δικαίου, καθώς και οι 
άδικες σχέσεις ιδιοκτησίας και η διαφθορά,

Προστασία του εδάφους

ΞΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εδάφη της Ευρώπης εκτίθενται πολύ πιο γρήγορα από 
παλιότερα σε ανεπανόρθωτες βλάβες, των οποίων το μέγεθος αυξάνεται εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής,

ΞΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήξη των μόνιμα παγωμένων εδαφών μεταβάλλει την 
κατάσταση των εδαφών του βόρειου ημισφαιρίου απελευθερώνοντας επιπλέον 
σημαντικές ποσότητες μεθανίου στην ατμόσφαιρα,
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Διαχείριση των υδάτων

O. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων, η παροχή πόσιμου νερού, η 
κατανάλωση νερού και η αντιμετώπιση των λυμάτων σχετίζονται στενά με οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες,

OA. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές ανισότητες που υπάρχουν στην Ευρώπη όσον 
αφορά τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους ενισχύονται ακόμα περισσότερο από την 
κλιματική αλλαγή,

Αλιεία

OB. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψάρια και τα θαλασσινά αποτελούν σημαντική πηγή τροφής 
και ότι ο ωκεανός είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια αποθήκη άνθρακα και αποτελεί πηγή 
βιομάζας και πρώτων υλών,

OΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται ήδη πλήρης εκμετάλλευση των διατροφικών πόρων των 
θαλασσών,

Διαχείριση αποβλήτων και διαχείριση πόρων

ΟΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποσότητες των αποβλήτων δυστυχώς συνεχίζουν να 
αυξάνονται παρ’ όλες τις προσπάθειες,

ΟΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί αποβλήτων συμβάλλει ήδη στη 
μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του τομέα των αποβλήτων, 
μολονότι δεν έχει ακόμα γίνει εκμετάλλευση όλου του σχετικού δυναμικού,

Μέτρα προσαρμογής

ΟΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κάθε είδους μέτρα προσαρμογής συνιστούν ασφάλεια για το 
μέλλον προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες εξαιτίας ιστορικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και της συνακόλουθης αύξησης της θερμοκρασίας,

ΟΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής δεν αρκεί μια καθαρή 
ανάλυση κόστους-οφέλους για να διασφαλιστεί το αναγκαίο ελάχιστο μέτρο προστασίας 
για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες,

ΟΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη Millenium Ecosystem Assessment, στο 
μεταξύ απειλούνται τα δύο τρίτα όλων των οικοσυστημάτων, έχει αυξηθεί η ευαισθησία 
στις κλιματικές αλλαγές και συνεπώς αυξάνεται περισσότερο η πίεση για την ταχύτερη 
δυνατή ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής,

Υγεία 

ΟΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την 
υγεία μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προετοιμασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων υγείας και με ανάλογα μέτρα πρόληψης,
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Ανάπτυξη και απασχόληση

Π. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της πολιτικής για το κλίμα που συμφωνήθηκαν στην 
εαρινή σύνοδο κορυφής του 2007 είναι εφικτοί από τεχνολογική και οικονομική άποψη 
και προσφέρουν μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε χιλιάδες ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις,

ΠΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει όσο πρέπει 
τη σπουδαιότητα των ευκαιριών και των κινδύνων που σχετίζονται με την αλλαγή του 
κλίματος,

ΠΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστήρια κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής είναι συμβατή με τη διαρκή οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία,

ΠΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετατόπιση θέσεων εργασίας θα γίνει περισσότερο εντός 
ορισμένων κλάδων παρά μεταξύ διαφορετικών κλάδων,

Προώθηση των τεχνολογιών του μέλλοντος

ΠΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών είναι το σημαντικότερο 
στοιχείο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την προστασία του κλίματος προκειμένου να 
επιτύχουμε λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέσω της αύξησης της απόδοσης,

ΠΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της απόδοσης δεν προξενεί από μόνη της τεχνολογική 
επανάσταση, αλλά ευνοεί πιθανώς μόνο εκείνες τις τεχνολογίες και διαδικασίες που έχουν 
ήδη αναπτυχθεί και είναι έτοιμες για την αγορά,

ΠΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αύξηση της απόδοσης δεν μπορεί να επιτευχθεί η 
μείωση των δαπανών ούτε για την ανάπτυξη εντελώς νέων και ως εκ τούτου ακριβών 
τεχνολογιών ούτε για τη διείσδυση στην αγορά τεχνολογιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί, 
που όμως είναι επειγόντως απαραίτητες για την εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων 
στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

ΠΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών δεν αρκεί για να βγούμε από 
το αδιέξοδο του άνθρακα και να προκληθεί μια μεγάλης εμβέλειας επανάσταση στον 
τομέα των τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές CO2,

Έξυπνα συστήματα υπολογιστών και τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών

ΠΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ ευθύνεται σήμερα για το 2% των 
παγκοσμίων εκπομπών CO2, ενώ θα μπορούσε όχι μόνο να μειώσει τις δικές του 
εκπομπές CO2, αλλά πρωτίστως να αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές με ενεργειακή 
απόδοση για ολόκληρη την εθνική οικονομία,

Χρηματοδότηση και δημοσιονομικά ζητήματα

ΠΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημερινός κοινοτικός προϋπολογισμός δεν αρκεί για την 
επίτευξη των στόχων της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής εφόσον δεν 
προσφέρονται οι ανάλογοι δημοσιονομικοί πόροι για την πολιτική προτεραιότητα της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής,
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Σ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα εγγραφούν 
δημοσιονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής προσαρμογής προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε στη 
διάθεσή μας έναν ικανοποιητικό κοινοτικό «προϋπολογισμό για το κλίμα» για την 
επόμενη δημοσιονομική περίοδο μετά το 2013,

Παιδεία, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

ΣΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος εγκαινιάζουν μια πολιτισμική αλλαγή 
κατεστημένων συνηθειών και τρόπων ζωής, αλλά μια πραγματικά αειφόρος κατανάλωση 
και χρησιμοποίηση πρώτων υλών σε ολόκληρη την κοινωνία δεν μπορεί να επιβληθεί 
χωρίς αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς, και, για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να 
βρεθούν νέα πρότυπα κατανάλωσης και νέοι τρόποι ζωής,

ΣΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θα πυροδοτήσει μια ώθηση τεχνολογικού 
εκσυγχρονισμού, που προσφέρει μια οικονομική ευκαιρία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί 
μόνον εάν υπάρχουν στην αγορά εργασίας αρκετοί εξειδικευμένοι εργαζόμενοι,

ΣΓ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική σφυγμομέτρηση του Ευρωβαρομέτρου (Eurobarometer 
Special αριθ. 300) δείχνει ξεκάθαρα πως η αλλαγή του κλίματος θεωρείται πολύ σοβαρό 
πρόβλημα από τη μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων στην Ευρώπη, αλλά πολλοί από 
αυτούς παραπονούνται για έλλειψη πληροφοριών και οι ατομικές τους πρωτοβουλίες για 
την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος περιορίζονται σε μάλλον απλά μέτρα όπως ο 
διαχωρισμός των απορριμμάτων ή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, που 
δεν απαιτούν ουσιαστικές αλλαγές συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή,

ΣΔ.λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες για να εξετάσει κανείς τις 
ατομικές συνήθειες που αφορούν την κινητικότητα, όπως π.χ. η χρησιμοποίηση του ΙΧ 
αυτοκινήτου και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης (περπάτημα, ποδήλατο ή δημόσιες 
συγκοινωνίες),

ΣΕ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες και νόμοι για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος βοηθούν τους τοπικούς και κοινοτικούς φορείς λήψης αποφάσεων 
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε πολλές πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι 
τοπικές πρωτοβουλίες σε ευρύτερες περιοχές συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΣΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια για μια διαφορετική αγοραστική συμπεριφορά 
των πελατών δεν είναι καθήκον μόνο του λιανικού εμπορίου, αλλά γενικά οι επιχειρήσεις 
μπορούν να προσφέρουν μέσω των επιχειρηματικών τους προτύπων και των διαδικασιών 
παραγωγής τους πρότυπα αειφορίας και επάρκειας πόρων και να προωθήσουν σημαντικά 
μέσω του προσωπικού τους έναν τρόπο δράσης που δεν βλάπτει το κλίμα,

ΣΖ.λαμβάνοντας υπόψη ότι λείπουν σε μεγάλο βαθμό οι πληροφορίες για τον καταναλωτή 
όσον αφορά τις επιπτώσεις γεωργικών προϊόντων στο κλίμα, ενώ οι στοχευμένες
ενημερωτικές εκστρατείες μπορούν να επηρεάσουν την αγοραστική συμπεριφορά των 
καταναλωτών και έτσι μπορούν να επιτευχθούν και στόχοι της πολιτικής για την υγεία,
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2050 – το μέλλον αρχίζει σήμερα

ΣΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη του παγκόσμιου πληθυσμού σε πόρους ξεπερνά ήδη 
σήμερα τη φυσική ικανότητα αναγέννησης της Γης κατά το ένα τέταρτο και έτσι 
στερούμε από τις επόμενες γενιές τους βιοτικούς τους πόρους,

ΣΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βάσεις των μελλοντικών τρόπων παραγωγής και 
καταναλωτικής συμπεριφοράς καθορίζονται κυρίως από σημερινές πολιτικές αποφάσεις 
που απαιτούν διορατικότητα και πολιτική ηγετική ικανότητα, ενώ ένας αειφόρος τρόπος 
διαβίωσης δεν θα είναι δυνατός χωρίς τη συμβολή της οικονομίας, της επιστήμης, των 
μέσων ενημέρωσης, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των ίδιων των πολιτών,

Τ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, του 
οποίου τα αίτια είναι διαρθρωτικής φύσεως,

Κύριες πολιτικές ιδέες 

1. υπογραμμίζει ότι επείγει –σύμφωνα με μια οριζόντια προσέγγιση– να ενσωματωθεί η 
αλλαγή του κλίματος ως νέος όρος πλαίσιο σε όλους τους τομείς και τα πεδία της 
πολιτικής και να ληφθούν υπόψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αίτια και τα 
αποτελέσματα της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη·

2. υπενθυμίζει ιδίως τους απαιτούμενους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και δίνει έμφαση στη σαφή επιταγή για έναν μεσοπρόθεσμο στόχο για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 20% μέχρι 30% έως το 2020 και για 
έναν μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης από 50% μέχρι 80% έως το 2050, προκειμένου να 
υπάρχουν πιθανότητες 50% να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη σε 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

3. υπογραμμίζει τα πολιτικά μέτρα και συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο της 
ΕΕ και των κρατών μελών της, τα οποία έχει προτείνει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

4. είναι αφοσιωμένο στον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της UNFCCC σε επίπεδο COP και MOP, αλλά και άλλα 
διεθνή φόρουμ· επίσης, επισημαίνει ότι για μια αξιόπιστη εκπλήρωση του ηγετικού 
αυτού ρόλου είναι επειγόντως απαραίτητο να εκπληρώσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
τους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο·

5. συμμερίζεται την άποψη ότι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η εξαγωγή σύγχρονων 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών συνεισφέρει στην υλοποίηση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας και των στόχων του Κιότο για την ΕΕ, καθώς και άλλων στόχων της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνονται στόχοι 
προστασίας του περιβάλλοντος και οικονομική ανάπτυξη·

6. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί καταρχάς δραστική αύξηση της απόδοσης 
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σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής και παράλληλα να αρχίσουμε να περνάμε σε 
έναν βιώσιμο τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης με συνειδητή φροντίδα για τους 
πόρους μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

7. υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι είναι ανάγκη να εξεταστούν ο προϋπολογισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπάρχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά 
τη συμβατότητά τους με τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και να γίνουν ενδεχομένως προσαρμογές·

8. υπογραμμίζει ότι μια επιτυχημένη πολιτική για την έρευνα και την ανάπτυξη καθίσταται 
καταρχάς δυνατή με την πρακτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών μέσω της 
εξασφαλισμένης πρόσβασης στην αγορά·

Διεθνής διάσταση: μετά το 2012, εξωτερική πολιτική για το κλίμα και διεθνές εμπόριο

9. συνιστά στην Επιτροπή και τις επόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου να αναλάβουν τον 
ηγετικό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για μετά το 2012 και να 
τις ολοκληρώσουν μέχρι το 2009, προκειμένου να μείνει αρκετός χρόνος για την 
επικύρωση της μελλοντικής συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και να αποφευχθεί η ύπαρξη κενού μεταξύ των περιόδων δέσμευσης·

10. υπογραμμίζει ότι η νέα συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής υπό την 
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να βασιστεί στην αρχή της «κοινής, αλλά 
διαφορετικής ευθύνης» και, σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός κόσμος πρέπει να 
συμβάλει οπωσδήποτε στη μείωση των εκπομπών, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες θα 
δεσμευτούν και αυτές για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους·

11. υπογραμμίζει ότι η συμφωνία για μετά το 2012 πρέπει να εναρμονιστεί με άλλους 
στόχους της διεθνούς πολιτικής ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας, οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας ή 
θέματα ασφαλείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση πολιτικών 
συνεργειών·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις απαιτήσεις για μείωση των 
εκπομπών, καθώς και μέτρα προσαρμογής στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, σε 
αναπτυξιακά προγράμματα και να υπογραμμίσουν αυτές τις απαιτήσεις σε διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων των διεθνών οργανισμών αναπτυξιακής βοήθειας, 
συμπεριλαμβάνοντας μέσω εταιρικών σχέσεων και τον ιδιωτικό τομέα και δημόσιες 
υπηρεσίες στις εμπλεκόμενες χώρες ή περιοχές·

13. συμφωνεί με τις συστάσεις του Ύπατου Εκπρόσωπου της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής με θέμα «Αλλαγή του κλίματος και διεθνής 
ασφάλεια» και υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί η ανάλογη πολυμερής 
προληπτική διπλωματία της ΕΕ για το κλίμα προκειμένου να ενσωματωθούν 
περισσότερο στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων πτυχές της πολιτικής για το κλίμα 
σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες των διεθνών σχέσεων, όπως: αύξηση του 
πληθυσμού και μετανάστευση για κλιματικούς λόγους, αστικοποίηση, ενεργειακή 
ζήτηση, αυξανόμενες τιμές ενέργειας και έλλειψη νερού και τροφίμων·
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14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την ασφάλεια και της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα τις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και των συνεπαγόμενων φυσικών καταστροφών 
για την πολιτική προστασία και την ασφάλεια των ανθρώπων·

15. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνάψουν με χώρες στόχους εταιρικές σχέσεις για το 
κλίμα που θα επιτρέψουν την υπέρβαση των εμποδίων μιας επιτυχούς μεταφοράς 
τεχνολογίας και την επεξεργασία εξατομικευμένων λύσεων, οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τα θέματα της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, της κατάστασης ως προς 
την τεχνολογική ανάπτυξη, της θεσμικής σταθερότητας και της ύπαρξης ανθρώπινων και 
οικονομικών πόρων στη χώρα στόχο·

16. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει στο πλαίσιο των διαπραγματευτικών γύρων του 
ΠΟΕ και της διαδικασίας για μετά το 2012 εναρμονισμένες στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης για την εμπορική και την περιβαλλοντική πολιτική, προκειμένου να 
μεταδώσει στους εταίρους των διαπραγματεύσεων με πειστικό τρόπο τους ευρωπαϊκούς 
στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τα μέσα που αναπτύχθηκαν 
γι’ αυτό, να διαλύσει τις ανησυχίες για εμπορικούς φραγμούς ή άλλα μειονεκτήματα στις 
εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες εάν δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να εφαρμόσει την αρχή της αμοιβαιότητας
σύμφωνα με το πνεύμα της παγκόσμιας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

17. ζητεί από την Επιτροπή, τις Προεδρίες του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη να 
διαδραματίσουν διαμεσολαβητικό ρόλο σε διμερές επίπεδο στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για μετά το 2012 μεταξύ των θέσεων των 
βιομηχανικών χωρών, της G5 και των αναπτυσσομένων χωρών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μέσω της εξισορρόπησης συμφερόντων η επιτυχία των διαπραγματεύσεων 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη συμπερίληψη όλων των μειζόνων 
παραγόντων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

Ενέργεια

18. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια μελλοντοστραφή στρατηγική ενεργειακή 
πολιτική και εξωτερική πολιτική για την ενέργεια προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
διασφάλιση μεγάλου βαθμού ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού με τήρηση των 
επιταγών για αειφορία, επάρκεια πόρων και ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα και ότι
σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δοθεί απάντηση, εκτός από το θέμα της διαθεσιμότητας 
ενέργειας, και σε θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας μέσα στο γενικό 
πλαίσιο της ενεργειακής υποδομής·

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μια πολιτικά κατευθυνόμενη και 
επιχειρηματικά διεξαγόμενη μεταβατική φάση ως προς το ενεργειακό μίγμα, κατά την 
οποία με την ενεργό υποστήριξη του δημοσίου τομέα στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ
η χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων θα συμπληρωθεί και θα αντικατασταθεί σταδιακά 
από τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

20. καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν μέσω συστημάτων απόσβεσης και φορολογικών 
ελαφρύνσεων κίνητρα στους παραγωγούς ενέργειας για τους αναγκαίους 
εκσυγχρονισμούς της παραγωγής ενέργειας από ορυκτές πηγές προκειμένου να 



PE407.892v01-00 18/73 PR\728472EL.doc

EL

επιτευχθούν έτσι σημαντικές αυξήσεις στην απόδοση της συμβατικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας·

21. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα δίκτυα για την ενέργεια και τον
ηλεκτρισμό που παράγονται αποκεντρωμένα, να άρουν τα εμπόδια πρόσβασης στην 
αγορά για τους καινοτόμους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ασκήσουν πίεση για την ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού σε τοπικό επίπεδο με μεσοπρόθεσμους 
στόχους·

22. προτείνει, ως συστατικό στοιχείο μιας ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την 
ενέργεια, εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες της Μεσογείου για την ηλιακή ενέργεια που
αποτελεί τη βάση για την παραγωγή υδρογόνου και ως εκ τούτου για τη μετάβαση σε μια
οικονομία με χαμηλές εκπομπές CO2 με βάση το υδρογόνο·

23. καλεί την πολιτική και την οικονομία να επενδύσουν σε υποδομή, δίκτυα και αγωγούς 
για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ηλιακή ενέργεια με σκοπό την παραγωγή 
υδρογόνου και να προτείνουν στις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο ενεργειακών εταιρικών 
σχέσεων, προγράμματα δημιουργίας των απαραιτήτων οργανισμών, υποδομών και 
προγράμματα εκπαίδευσης για τοπικό εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και πρόσβαση 
στο δίκτυο για κάλυψη των δικών τους αναγκών·

24. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν περισσότερο, ανάλογα με τις τοπικές ή περιφερειακές 
δυνατότητες, την αναλογία της αιολικής ενέργειας, που μέσω της εντατικής προώθησης 
έχει ήδη γίνει καθιερωμένη μορφή παραγωγής ενέργειας, και την αναλογία της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας και της γεωθερμίας στο ενεργειακό μίγμα και να 
αξιοποιήσουν περαιτέρω το υφιστάμενο αναπτυξιακό δυναμικό με τη βοήθεια 
ευρωπαϊκών ερευνητικών πρωτοβουλιών και του συντονισμού μέσω δικτύων αριστείας·

25. υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό χρησιμοποίησης της βιομάζας για την παραγωγή 
ενέργειας προκειμένου να μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου και ζητεί μία 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τη χρησιμοποίηση της βιομάζας για θέρμανση και ψύξη·

26. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει διεξοδική ανάλυση όλων των εκπομπών καθ’ όλο 
τον κύκλο ζωής της βιοενέργειας προκειμένου να καθοριστεί ο ρόλος που μπορεί να 
διαδραματίσει στο μέλλον η βιομάζα ως πηγή ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να 
εξεταστούν απροκατάληπτα και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζουν
οι δυνατότητες βελτίωσης της αξίας καύσεως της βιομάζας που προκύπτουν από νέες 
ποικιλίες ή από τη χρησιμοποίηση της βιοτεχνολογίας·

27. θεωρεί ότι μια μελλοντική ενεργειακή πολιτική για τη μείωση των εκπομπών CO2 πρέπει 
να εξετάσει και την ενδεχόμενη συμβολή της πυρηνικής ενέργειας σε ένα ενεργειακό 
μίγμα του μέλλοντος και ότι δεν πρέπει εδώ να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
προβληματισμών μόνο η δυνατότητα αποφυγής του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και η 
ανάγκη επενδύσεων, η ασφάλεια εφοδιασμού με ουράνιο, η λειτουργία της 
εγκατάστασης, θέματα τεχνικής και διεθνούς ασφαλείας και το ανεπίλυτο ζήτημα της 
τελικής εναπόθεσης των αποβλήτων σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

28. θεωρεί τη διερεύνηση του εάν είναι τεχνικά εφικτή η πυρηνική σύντηξη στον 
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πειραματικό αντιδραστήρα ITER ως το πρώτο βήμα προσέγγισης ως προς τον στόχο της 
εμπορικής χρήσης αυτής της μορφής ενέργειας και υπογραμμίζει ότι η επίτευξη αυτού 
του στόχου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν είναι μακροπρόθεσμα 
εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση της έρευνας και εάν εξετάζεται η αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για να υλοποιηθεί πιο γρήγορα το έργο·

Βιοκαύσιμα

29. διαπιστώνει ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων ευθύνεται εν μέρει για την αύξηση των τιμών 
των τροφίμων, όμως η εγκατάλειψη των βιοκαυσίμων δεν μπορεί να λύσει ούτε το 
πρόβλημα της πείνας στον πλανήτη ούτε το θέμα μιας κινητικότητας που δεν βλάπτει το 
κλίμα·

30. προτείνει στην Επιτροπή να επανεξετάσει την ιδέα μιας σταθερής ποσόστωσης για τα 
βιοκαύσιμα και να αναπτύξει στη θέση της ευέλικτα σενάρια που θα λαμβάνουν εξίσου 
υπόψη την αυξανόμενη παγκοσμίως ανάγκη καλλιεργήσιμων εκτάσεων για τρόφιμα και 
ζωοτροφές στη γεωργία και το θέμα των αναγκαίων εισαγωγών βιοκαυσίμων στην ΕΕ, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές απαιτήσεις της ατομικής κινητικότητας 
και των εμπορευματικών μεταφορών·

31. θεωρεί απολύτως απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες σε μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη και παραγωγή βιοκαυσίμων προκειμένου
να εξεταστεί η δυνατότητα οικονομικού προγραμματισμού και η οικονομική απόδοση, 
να δοθεί απάντηση στο ερώτημα που αφορά την οικολογική βιωσιμότητα, αλλά και να 
καταστεί δυνατή η κοινωνική ανάπτυξη και μόνιμες εισοδηματικές βελτιώσεις·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν την έρευνα και την ανάπτυξη 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, να δώσουν τους απαραίτητους πόρους γι’ αυτό και να το 
συνδυάσουν με σταθερούς αναπτυξιακούς στόχους για την καλλιέργεια και τη χρήση 
βιομάζας·

Ενεργειακή απόδοση

33. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου του 20%
για την ενεργειακή απόδοση μέχρι το 2020 και, εφόσον χρειαστεί, να προτείνει στο 
Συμβούλιο να τον κάνει δεσμευτικό·

34. ζητεί να διεξαχθεί ευρεία ενημερωτική εκστρατεία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο με 
σκοπό την αύξηση της αποκεντρωμένης ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο της οποίας 
θα παρουσιαστούν στους ιδιοκτήτες κατοικιών και σπιτιών θερμογραφίες με ενεργειακή 
ανάλυση και προτάσεις χρηματοδότησης των πιθανών μέτρων εκσυγχρονισμού σύμφωνα 
με το πρότυπο των μικροπιστώσεων·

35. συνιστά τη δημιουργία αποτελεσμάτων συνέργειας μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων, 
παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τεχνιτών και άλλων φορέων μέσω εκθέσεων, 
ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων·

36. ζητεί έναν σαφή ευρωπαϊκό συντονισμό της επέκτασης της συμπαραγωγής θερμότητας 
και ενέργειας και την ενσωμάτωσή της σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις προκειμένου να 
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εξασφαλιστούν τοπικά ή περιφερειακά σημεία εκκίνησης μέτρων για την αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος με παράλληλη αύξηση της απόδοσης της κατανάλωσης 
ενέργειας·

37. προτείνει στα κράτη μέλη να προσφέρουν κίνητρα για εκσυγχρονισμό μέσω μειωμένων 
συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας για τα μέτρα εκσυγχρονισμού και τις συσκευές 
που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο, μέσω του προσανατολισμού των φόρων 
ακίνητης περιουσίας με βάση την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ή της χορήγησης
ταυτοτήτων ενεργειακής απόδοσης·

38. προτείνει ως σύστημα κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό των ενοικιασμένων ή 
μισθωμένων ακινήτων τη μείωση των φορολογικών συντελεστών των εσόδων από 
ενοίκια ή μισθώματα ανάλογα με το κόστος των επενδύσεων·

39. καλεί τους υπεύθυνους φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις στα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν το κριτήριο της ενεργειακής απόδοσης των νέων οικοδομών ως κύριο
γνώμονα για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς· ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη 
αυτού του στόχου θα μπορούσε να είναι νομοθετικές διατάξεις για τον βαθμό 
ενεργειακής απόδοσης των νέων κατασκευών·

40. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόζει κάθε πέντε χρόνια τους κανόνες για την ενεργειακή 
απόδοση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών όλων των χρήσεων στις εξελίξεις 
στην αγορά, να προβαίνει σε επικαιροποίηση των υφισταμένων προγραμμάτων 
σήμανσης ή ενεργειακών κατηγοριών των συσκευών προκειμένου να αποφεύγεται η 
παραπληροφόρηση των καταναλωτών·

41. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο πλαίσιο της αναθεώρηση της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό την απαγόρευση της κατάστασης αναμονής σε νέες συσκευές και
να καταστήσει υποχρεωτικό το αυτόματο κλείσιμο και την οικονομική λειτουργία και για 
εγκαταστάσεις με μεγάλα μηχανήματα, καθώς και για συσκευές και μηχανήματα 
βιομηχανικής χρήσης·

Κινητικότητα και εφοδιαστική

42. διαπιστώνει ότι το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο βασίζεται στην 
εξασφάλιση της κινητικότητας και διαθεσιμότητας προσώπων, προϊόντων και αγαθών με 
βασική αρχή τη χρονική απόδοση αντί για την εξασφάλιση επάρκειας πόρων και ότι ως 
εκ τούτου μελλοντικά απαιτείται μια συνδυαστική προσέγγιση βάσει και των δύο αυτών 
παραγόντων·

43. υπενθυμίζει στους ενδιαφερομένους ότι και ο κλάδος των μεταφορών πρέπει να 
ανταποκριθεί στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών CO2
μέχρι το 2020 κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το 1990 και την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% στο ίδιο διάστημα·

44. ζητεί έναν ευρύ συνδυασμό πολιτικών που θα αποτελείται από αλληλοϋποστηριζόμενα 
μέτρα με σκοπό μια βιώσιμη πολιτική των μεταφορών που θα συμπεριλαμβάνει τη 
μετεξέλιξη της τεχνολογίας οχημάτων (οικολογικές καινοτομίες), την αύξηση της 
χρησιμοποίησης εναλλακτικών ειδών κίνησης, μια έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας, 
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αλλαγές στον τρόπο οδήγησης και χρήσης των επιβατικών αυτοκινήτων και έναν φόρο
CO2, και θα μπορούσε να προαχθεί μέσω σαφούς προτίμησης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων·

45. ζητεί να συμμετέχουν ευρέως όλοι οι τρόποι μεταφορών στην εσωτερίκευση των 
εξωτερικών τους δαπανών·

46. επιδοκιμάζει τον κατάλογο της Επιτροπής για τις εκπομπές του τομέα των μεταφορών
(Greening Transport Inventory), όπου καταγράφονται τόσο τα υφιστάμενα νομοθετικά 
μέτρα όσο και εκείνα που πρέπει να ληφθούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των 
μεταφορών·

47. υπογραμμίζει τη σημασία των έργων υποδομής για τον κλάδο των μεταφορών, ζητεί 
όμως να λαμβάνονται μελλοντικά υπόψη κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και 
την κατασκευή οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κλίμα·

48. εκφράζει τη λύπη του διότι σε πολλά μέρη οι προκλήσεις για έναν πολεοδομικό
σχεδιασμό ευνοϊκό για τις μεταφορές και φιλικό προς το περιβάλλον με πεζόδρομους, 
ποδηλατόδρομους και ευέλικτη σύνδεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες είτε δεν 
αντιμετωπίστηκαν καθόλου είτε αντιμετωπίστηκαν πολύ αργά ή αποσπασματικά·

49. καλεί τις ευρωπαϊκές πόλεις και κοινότητες να προτείνουν ευέλικτες και εναρμονισμένες 
εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση των επιβατικών αυτοκινήτων και να επεκτείνουν τις 
προσφορές ως προς την κινητικότητα, π.χ. με την ακόμα στενότερη σύνδεση των 
υφισταμένων δικτύων τοπικής συγκοινωνίας κέντρου και περιφέρειας, καθώς και 
δίδοντας προτεραιότητα από άποψη τεχνικής και κυκλοφορίας στις δημόσιες τοπικές 
συγκοινωνίες στα αστικά κέντρα μέσω διατάξεων οδικής κυκλοφορίας·

50. υπογραμμίζει το δυναμικό των σιδηροδρομικών μεταφορών ως τρόπου μεταφορών με 
ενεργειακή απόδοση και χαμηλές εκπομπές CO2 τόσο για την εφοδιαστική των 
εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων όσο και για τις περιφερειακές 
μεταφορές και τις γραμμές κλειστής διαδρομής μικρών και μεσαίων αποστάσεων·

51. επιδοκιμάζει την ανάπτυξη και επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και ζητεί την όσο 
το δυνατόν πιο σύντομη ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, που επείγουν για την 
εφοδιαστική της αλυσίδας των εμπορευματικών μεταφορών και για μια βιώσιμη 
ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών·

52. εκφράζει τη λύπη του διότι μολονότι από την σκοπιά της πολιτικής των μεταφορών είναι 
αναγκαία η μετατόπιση των εμπορευματικών μεταφορών στους σιδηροδρόμους, κατά 
την περασμένη δεκαετία μειώθηκαν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων·

53. καλεί τα κράτη μέλη και τις κοινότητες να προαγάγουν μέσω μέτρων που αφορούν τις 
τιμές τη μετατόπιση της κυκλοφορίας από τα επιβατικά οχήματα στα δημόσια μέσα 
μεταφοράς και από τους δρόμους στους σιδηροδρόμους, καθώς και να επεκτείνουν 
σημαντικά και να κάνουν πιο ελκυστική την προσφορά με σημαντικές επενδύσεις στην 
απαραίτητη υποδομή·

54. υπογραμμίζει τη σημασία των έξυπνων συστημάτων μεταφορών με την έννοια της 
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συντροπικότητας και της ένταξής τους στην πολιτική των μεταφορών της ΕΕ, των 
κρατών μελών, των περιφερειών και των κοινοτήτων, διότι έχουν ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερη ασφάλεια και συμβατότητα του τομέα των μεταφορών με το περιβάλλον·

55. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τη βιομηχανία 
προκειμένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ως προς την πολιτική της 
αγοράς για να συμπεριληφθούν στη διαχείριση των μεταφορών έξυπνα μεταφορικά 
συστήματα – ιδίως η διαχείριση της εφοδιαστικής και της ασφάλειας (ERTMS, RIS, 
eCall)·

56. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ορίσει μαζί με τα κράτη μέλη ειδικές 
θαλάσσιες λεωφόρους (motorways of the sea) για να συντομευθούν οι θαλάσσιες 
διαδρομές και να επεκταθούν οι μεταφορές στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες οδούς·

57. υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για επιβολή τελών λιμένα και ελλιμενισμού
βάσει των τιμών των καυσαερίων των πλοίων και για τον ενεργειακό εφοδιασμό των 
πλοίων που είναι αγκυροβολημένα στους λιμένες από την ξηρά και όχι από τις 
γεννήτριες των πλοίων·

58. θεωρεί ότι τα ναυπηγεία και οι εφοπλιστές πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με νέες 
τεχνολογίες για την αύξηση της απόδοσης, όπως: χρησιμοποίηση ειδικών ιστίων
(SkySails), χρησιμοποίηση της αποβαλλόμενης θερμότητας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αποδοτικότεροι κινητήρες, καλύτερη αεροτομή σκάφους και 
πηδαλίου, ακριβέστερες μετεωρολογικές προγνώσεις για την προσαρμογή της πορείας 
των πλοίων, δυνατότητα εξοικονόμησης καυσίμων με επίχρισμα·

59. καλεί τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) να θεσπίσει έναν εσωτερικό τομεακό 
στόχο μείωσης για τον κλάδο της ναυσιπλοΐας και τεχνολογικές ελάχιστες προδιαγραφές 
για τη χρησιμοποίηση των εν λόγω τεχνολογιών στην κατασκευή νέων πλοίων·

60. θεωρεί ότι απαιτείται μια ενωτική προσέγγιση στον τομέα της βιομηχανίας των 
αερομεταφορών που θα υποχρεώνει τις αερογραμμές και τους φορείς εκμετάλλευσης των 
αερολιμένων να τηρήσουν από κοινού έναν στόχο μείωσης εκπομπών μέχρι το 2020 
χωρίς να τεθεί έτσι υπό αμφισβήτηση η εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών ως μέσο 
αύξησης της απόδοσης·

61. συνιστά κατηγορηματικά στην ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν όσο πιο 
αποτελεσματικά γίνεται και να επεκτείνουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τον κλάδο αυτόν, τόσο τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο
όσο και το πρόγραμμα SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), 
να δώσουν προτεραιότητα στη δημιουργία λειτουργικών και ευέλικτων τμημάτων 
εναέριου χώρου και σε μια γενικά ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου προκειμένου να 
μπορούν να αξιοποιούν άμεσα τα διαθέσιμα δυναμικά μείωσης και να μειώσουν μέχρι 
και κατά 12% την κατανάλωση καυσίμων των αεροσκαφών·

62. ζητεί από τους κατασκευαστές συστημάτων κίνησης και κινητήρων για τον κλάδο των 
μεταφορών να συνεργαστούν σύμφωνα με τα πρότυπα Euro 6, αλλά και πέρα από αυτά, 
για τη διαρκή βελτίωση της απόδοσης των κινητήρων τους, να θέσουν τομεακούς
στόχους για μεγάλες αυξήσεις απόδοσης και να συνεχίσουν την έρευνα σχετικά με τη 
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χρησιμοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, έτσι ώστε να συμβάλουν σε μια πιο βιώσιμη 
ανάπτυξη του κλάδου·

63. απευθύνει έκκληση προς τη βιομηχανία εξοπλισμών να ασχοληθεί και αυτή με την 
αύξηση απόδοσης των κινητήρων και συστημάτων κίνησής της και να διεξαγάγει έρευνα 
για τις δυνατότητες χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων·

64. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι το 2010 έκθεση για τις ενδομεταφορές και για 
άλλους παράγοντες που προξενούν διαδρομές χωρίς επιβάτες και απώλεια 
αποδοτικότητας στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τουρισμός και πολιτιστικά μνημεία

65. εκφράζει την ανησυχία του για το ότι τα πολιτιστικά μνημεία και τοπία της Ευρώπης 
απειλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα και μακροπρόθεσμες κλιματικές μεταβολές·

66. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ενιαίο κατάλογο των ευρωπαϊκών πολιτιστικών 
μνημείων που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή·

67. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να λάβουν, σε περιοχές εποχιακού τουρισμού 
ευάλωτες στις κλιματικές συνθήκες, που δεν διαθέτουν πραγματικές εναλλακτικές 
προσφορές, εκτεταμένα μέτρα πρόληψης και προσαρμογής –όπως η εξασφάλιση της 
παροχής νερού, η προστασία από τις πυρκαγιές σε δάση και θαμνώδεις εκτάσεις ή η 
βελτίωση της προστασίας των ακτών– προκειμένου να δοθεί η δέουσα σημασία στην 
οικονομική βαρύτητα του τουρισμού και της απαραίτητης υποδομής για τις θέσεις 
εργασίας και το εισόδημα και για να προληφθούν σημαντικές οικονομικές ζημίες στο 
πλαίσιο της αλυσίδας αξίας·

68. θεωρεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού σε ορισμένες περιφέρειες είναι 
οικονομικά και περιβαλλοντικά εύλογη μόνο εάν ληφθούν υπόψη στη μελλοντική 
ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο οι αναμενόμενες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος όπως 
για παράδειγμα η αύξηση της λειψυδρίας ή η μείωση των χιονοπτώσεων·

69. απευθύνει έκκληση προς τον τουριστικό κλάδο να συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς 
και τους οικονομικούς συνδέσμους για τη χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών με 
σκοπό την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών και τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης του κλάδου –ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά και τη διαμονή– και για τον 
σχεδιασμό μέτρων προστασίας των τουριστικών εγκαταστάσεων από ακραία καιρικά 
φαινόμενα·

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών/βιομηχανικές εκπομπές

70. καλεί την Επιτροπή αφενός να εξετάσει, πριν από τη διατύπωση περαιτέρω στόχων 
μείωσης, τη συμπερίληψη και άλλων κλάδων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών και τη διαφορετική κατανομή των βαρών μεταξύ των τομέων που ανήκουν –
και εκείνων που δεν ανήκουν σε αυτό, και αφετέρου να επισημάνει τα πραγματικά 
δυναμικά μείωσης λαμβανομένου υπόψη του άνθρακα που είναι δεσμευμένος στα 
χρησιμοποιούμενα βασικά υλικά και να εξετάσει την ιδιαίτερη κατάσταση των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον διεθνή ανταγωνισμό·
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71. ζητεί να εγκαταλειφθεί η θεμελιώδης αρχή του πλήρους πλειστηριασμού δικαιωμάτων·
θεωρεί ότι πιο αποτελεσματική είναι η ελεύθερη κατανομή μέχρι μια οριακή τιμή 
(«benchmark») που ορίζεται βάσει της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, γιατί μόνο 
έτσι διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί επαρκές επίπεδο κεφαλαίων στις επιχειρήσεις για 
να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις για την αύξηση της απόδοσης·

72. προτείνει ποσοστώσεις ανάλογα με τη χώρα αντί για μια γενική τιμή για τον περιορισμό 
των έργων μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης/μηχανισμού κοινής εφαρμογής CDM/JI·
απευθύνει έκκληση προς τη γραμματεία της Σύμβασης πλαισίου για τις κλιματικές 
μεταβολές να προτείνει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για μετά 
το 2012 αυστηρότερα κριτήρια για την αδειοδότηση έργων CDM/JI·

73. προτείνει στην Επιτροπή να ακολουθήσει μια διευρυμένη προσέγγιση στη συζήτηση για 
την αύξηση της απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων και συστημάτων κίνησης των 
βιομηχανικών συσκευών, όπου θα λαμβάνεται υπόψη και το τεχνολογικό δυναμικό όπως 
οι ρυθμιζόμενες ταχύτητες του κινητήρα ως ενδεχόμενο κριτήριο οικολογικού 
σχεδιασμού·

Δέσμευση και αποθήκευση CO2 (CCS)

74. θεωρεί ότι ειδικά ενόψει της τεχνολογικής ουδετερότητας της κοινοτικής προσέγγισης, 
το θέμα της CCS πρέπει να συζητηθεί απροκατάληπτα·

75. θεωρεί ότι απαιτείται σημαντική οικονομική ενίσχυση μακροπρόθεσμης έρευνας και 
ανάπτυξης προκειμένου να αναπτυχθούν τεχνολογίες των επόμενων γενιών και να 
καταστεί δυνατή η απαιτούμενη αύξηση της κλίμακας εφαρμογής·

76. συνηγορεί υπέρ της προαγωγής της διεθνούς συνεργασίας για την κατάκτηση αγορών 
διάθεσης ευρωπαϊκής τεχνολογίας, ιδίως με εκείνες τις πρόσφατα εκβιομηχανισμένες 
χώρες που εξακολουθούν να βασίζονται στον υπάρχοντα άνθρακα ως ενεργειακή πηγή·

77. καλεί τα μέλη της UNFCCC να αναγνωρίσουν τη CCS ως μεταφορά τεχνολογίας στο 
πλαίσιο των μηχανισμών καθαρής ανάπτυξης των συμφωνιών του Μαρακές για το 
πρωτόκολλο του Κιότο·

78.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν στα σοβαρά τους ενδεχόμενους ενδοιασμούς 
ή τις ανησυχίες του πληθυσμού για την εφαρμογή της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2
– και να μην αρνούνται τις υφιστάμενες δυσκολίες·

Γεωργία και κτηνοτροφία

79.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει απροκατάληπτα την σαφή συμπερίληψη της γεωργίας
σε μία μελλοντική ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα και την επεξεργασία 
δεσμευτικών στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα αυτόν με 
πλήρη εκμετάλλευση όλου του ήδη υφιστάμενου δυναμικού·

80. επισημαίνει ότι η βέλτιστη διαχείριση γης αυξάνει την περιεκτικότητα των εδαφών σε 
χούμο και ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μπορούν να αποθηκεύσουν πολύ περισσότερο 
άνθρακα εφόσον βελτιωθεί η διαχείριση της καλλιέργειας και αποφεύγεται να υπάρχουν 
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ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς πράσινο·

81. θεωρεί ότι η βελτιστοποίηση της πρακτικής της αποθήκευσης και εξαγωγής ανόργανου 
λιπάσματος συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της εκπομπής υποξειδίου του αζώτου· 
ζητεί σε συνάρτηση με αυτό να συνεχίσει να προωθείται η χρησιμοποίηση οργανικού 
λιπάσματος αντί ανόργανου·

82. συνιστά τη διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων σχετικά με την οικονομική απόδοση 
ορισμένων περιφερειακών μεθόδων καλλιέργειας με κλιματικές συνθήκες που έχουν 
αλλάξει, προκειμένου να καταδειχθούν οι δυνατότητες προσαρμογής και να διευκολυνθεί 
η αλλαγή της διαχείρισης γης προς την καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών φυτών·

83. ζητεί να εντατικοποιηθεί η έρευνα και η ανάπτυξη βιοτεχνολογιών για την παραγωγή 
σπόρων σποράς και φυτών, την «πράσινη» γονιδιακή τεχνολογία και τη φυτοπροστασία 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια γεωργική πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής·

84. θεωρεί ότι μια γεωργική πρακτική που λαμβάνει υπόψη το κλίμα απαιτεί τη μετάδοση 
νέων γνώσεων διαχείρισης του εδάφους και ότι η επαγγελματική κατάρτιση των νέων 
αγροτών πρέπει να επιλαμβάνεται των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και του 
αντικτύπου της γεωργικής παραγωγής στο κλίμα·

85. ζητεί να επανεξεταστούν και ενδεχομένως να βελτιωθούν οι μερίδες ζωοτροφών στον 
τομέα της παραγωγής γάλακτος και κρέατος προκειμένου να σημειωθεί μείωση της 
παραγωγής μεθανίου στη μεγάλη κοιλία των μηρυκαστικών χωρίς να περιοριστεί η 
παραγωγή·

86. θεωρεί ότι η επέκταση των εγκαταστάσεων βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας από 
την επεξεργασία κοπριάς αποτελεί μια οικονομικά και περιβαλλοντικά εύλογη 
συνεισφορά στη μείωση των εκπομπών μεθανίου της κτηνοτροφίας·

Δάση

87. θεωρεί ότι μια μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα πρέπει να έχει ως στόχο 
τόσο τη διατήρηση των τροπικών δασών και των αρκτικών δασών που έχουν απομείνει 
όσο και τη φροντίδα και αναδάσωση των ευρωπαϊκών δασών·

88. θεωρεί ότι για μια πραγματική μείωση των εκπομπών με την αποτροπή της καταστροφής 
των δασών θα πρέπει να δημιουργηθεί μέσω της UNFCCC ένα βιώσιμο πρότυπο 
αντιστάθμισης στη δασοκομία και ζητεί να δημιουργηθεί ένα σαφές οικονομικό κίνητρο 
για τη μόνιμη διατήρηση των τροπικών δασών και των μεγάλων δασικών εκτάσεων μέσω 
της αειφόρου αξιοποίησής τους, ενώ σε αυτό το πλαίσιο η χρησιμότητα πρέπει να 
μετράται πολύ περισσότερο με βάση τις «περιβαλλοντικές υπηρεσίες» και τις κοινωνικές 
λειτουργίες που επιτελούνται συνολικά·

89. θεωρεί ότι ένα πρότυπο αντιστάθμισης θα έπρεπε να περιλαμβάνει σε κάποιο βαθμό έργα 
του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM)· ζητεί να δοθούν στο πλαίσιο μιας 
παγκόσμιας αγοράς CO2 ιδίως σε όλες τις χώρες που διαθέτουν ακόμα μεγάλες φυσικές 
δασικές εκτάσεις οικονομικά κίνητρα για να διατηρήσουν πραγματικά την εμπορική αξία 
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των δασών· προτείνει να εξεταστεί εάν είναι εδώ λογική η επικέντρωση αποκλειστικά και 
μόνο στα τροπικά δάση·

90. καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα δορυφορικά 
συστήματα παρακολούθησης και την απαραίτητη υποδομή για τη μόνιμη διατήρηση 
ειδικά των τροπικών δασών· συνιστά να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο ταμείο υπό την 
αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη δημιουργία των συστημάτων παρακολούθησης·

91. θεωρεί ότι η επιτυχία παγκοσμίων συστημάτων παρακολούθησης για την προστασία των 
δασών θα εξασφαλιστεί μόνον εάν παράλληλα δημιουργηθούν και διατηρηθούν μόνιμα 
οι απαιτούμενες θεσμικές προϋποθέσεις και διοικητικοί τεχνικοί οργανισμοί με 
εξειδικευμένο προσωπικό·

92. επισημαίνει ακόμα σε αυτό το πλαίσιο ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη αναγνώριση 
ενδεχομένων προσβολών των ευρωπαϊκών δασών από παράσιτα μέσω προγραμμάτων 
παρακολούθησης για να μπορούν να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα για την προστασία του 
δάσους·

93. θεωρεί ότι οι εθνικοί κατάλογοι δασών των κρατών μελών είναι σημαντική πηγή 
πληροφοριών για την ανάλυση της γενικής κατάστασης των ευρωπαϊκών δασών και της 
σημασίας τους ως χώρων απορρόφησης CO2· καλεί την Επιτροπή να πιέσει τα κράτη να 
συγκεντρώσουν και να αξιολογήσουν τα ανάλογα στοιχεία·

Προστασία του εδάφους

94. συνιστά την επέκταση της επιστημονικής ενασχόλησης με τα εδάφη και της 
παρακολούθησης της κατάστασής τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση 
της διάβρωσης και της απώλειας αξιοποιήσιμων εκτάσεων·

95. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια πολιτική προστασίας των εδαφών μέσω 
καταλλήλων μεθόδων καλλιέργειας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη σημασία των 
οργανικών ουσιών του εδάφους για τη γονιμότητά του, τη δυνατότητά του για 
αποθήκευση νερού και την ικανότητά του να λειτουργεί ως αποθήκη άνθρακα·

96. επισημαίνει σε συνάρτηση με αυτό τη σημασία της προσέγγισης με βάση το 
οικοσύστημα για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους, της
δημιουργίας στέπας, της απερήμωσης, της εισβολής ξένων ειδών και των πυρκαγιών·

Διαχείριση των υδάτων

97. θεωρεί ότι ένας στρατηγικός σχεδιασμός και μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων 
που θα ξεκινά από τη σημερινή και τη μελλοντική ανάγκη σε νερό είναι ο βασικός 
παράγοντας για μια επιτυχημένη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του 
κλίματος στα διαθέσιμα αποθέματα ύδατος·

98. θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές για τον εξορθολογισμό και τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού και να 
δίνει απαντήσεις τόσο σε ερωτήματα που αφορούν τη δυνατότητα συγκέντρωσης και 
αποθήκευσης βρόχινου νερού σε φυσικές και τεχνητές δεξαμενές όσο και σε ερωτήματα 
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που αφορούν τον κίνδυνο και τις συνέπειες της ξηρασίας·

99.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει σημαντικό διασυνοριακό ρόλο στον συντονισμό της 
διαχείρισης των υδάτων, ιδίως με τη δημιουργία δικτύων και τη χρηματοδότηση της 
έρευνας σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, 
για νέα συστήματα άρδευσης και για την αστική και γεωργική κατανάλωση νερού, καθώς 
και για την προαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση των ζημιών που 
προκαλούν η ξηρασία και οι πλημμύρες·

Αλιεία

100. υπογραμμίζει ότι η σημερινή πρακτική της αλιείας εξασθενεί ακόμα περισσότερο την
αντοχή των αλιευτικών αποθεμάτων και των θαλάσσιων ζώων στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος·

101. υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι απαιτείται ένα ευρύ γενικό σχέδιο για τις θάλασσες 
όπως αυτό που προβλέπει η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική για να εξασφαλιστεί μια 
καλύτερη και πιο βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών και πόρων· προειδοποιεί
ότι, διαφορετικά, οι ευρωπαϊκές προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές θα μπορούσαν να 
γίνουν οι τελευταίες οάσεις βιολογικής ποικιλομορφίας μέσα σε έναν έρημο και άδειο 
ωκεανό·

102. επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των αλιευτικών 
αποθεμάτων και ολόκληρου του θαλάσσιου οικοσυστήματος με την εφαρμογή κριτηρίων 
βιωσιμότητας στις ποσοστώσεις αλίευσης για τη βιομηχανική αλιεία·

103. είναι της άποψης ότι οι μεταβολές του περιβάλλοντος που οφείλονται στην αλλαγή του 
κλίματος μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά υδατοκαλλιεργειών, 
πράγμα που θα είχε ως συνέπεια οικονομικά μειονεκτήματα για τις τοποθεσίες όπου 
βρίσκονταν· προειδοποιεί όμως ότι ενδεχόμενες μεταφορές υδατοκαλλιεργειών θα είχαν 
αρνητικές επιπτώσεις στα αντίστοιχα οικοσυστήματα και ζητεί σε αυτό το πλαίσιο να 
γίνονται υποχρεωτικά εκτιμήσεις επιπτώσεων·

Διαχείριση αποβλήτων και διαχείριση πόρων

104. αναγνωρίζει την ιεραρχία των αποβλήτων ως κεντρική ιδέα της ευρωπαϊκής πολιτικής 
για τα απόβλητα, επισημαίνει ωστόσο ότι από τη σκοπιά της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος η αυστηρή εφαρμογή αυτής της ιεραρχίας δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε 
αποτελέσματα·

105. διαπιστώνει ότι η μείωση των αποβλήτων –για παράδειγμα με μείωση των 
συσκευασιών– είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση των άμεσων εκπομπών του 
κλάδου από τη συγκέντρωση αποβλήτων·

106. υπογραμμίζει ότι η βιολογική προεπιλογή και η ανακύκλωση υλικών συνεισφέρουν 
σημαντικά στην αποφυγή άμεσων εκπομπών από τους χώρους εναπόθεσης αποβλήτων·

107. θεωρεί εύλογη για τον περιορισμό των άμεσων εκπομπών του τομέα των αποβλήτων την 
αποφυγή μεταφορών αποβλήτων σε μεγάλες αποστάσεις· θεωρεί ότι ως εκ τούτου πρέπει 
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να περιοριστεί η διασυνοριακή διάθεση αποβλήτων της ΕΕ σε περιφερειακούς χώρους·
θεωρεί ότι η εξαγωγή ανακυκλώσιμων υλικών εκτός ΕΕ πρέπει να σταματήσει 
προκειμένου να αποφευχθεί η «εξαγωγή εκπομπών» και να μείνουν στην ΕΕ πολύτιμες 
πρώτες ύλες·

108. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει μετά από μια φάση σταδιακής μείωσης να 
σταματήσουν μεσοπρόθεσμα εντελώς την εναπόθεση οικιακών αποβλήτων χωρίς 
διαλογή, αφού η πιο ισορροπημένη χρήση των υφισταμένων συστημάτων ανακύκλωσης 
ή η δημιουργία εντελώς νέων συστημάτων βελτιώνουν γενικά την επεξεργασία των
αποβλήτων και εκμεταλλεύονται τις υφιστάμενες δυνατότητες για μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου βάσει της υπάρχουσας τεχνολογίας· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο υποχρεωτική 
δέσμευση του μεθανίου για την παραγωγή θερμότητας στους υφιστάμενους χώρους 
εναπόθεσης αποβλήτων·

109. θεωρεί την ενεργειακή αξιοποίηση προεπιλεγμένων αποβλήτων με επακόλουθη 
συνδυαστική παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας με αυστηρούς ελέγχους εκπομπών 
μια δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας μεγάλης απόδοσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
υπεύθυνα για τη μείωση των εμμέσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αντικαθιστά
τα ορυκτά καύσιμα·

110. αναγνωρίζει ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για μετά το 2012
και για τη συμπερίληψη τρίτων χωρών, η πιο συστηματική μεταφορά ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών για την επεξεργασία αποβλήτων προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης 
στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής –όπως η βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος– με νέες οικονομικές δυνατότητες και θετική συνεισφορά 
στην παγκόσμια αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος·

111. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη συμπερίληψη του τομέα των αποβλήτων στην 
εμπορία εκπομπών και τη συμβατότητα των έργων του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης·

Μέτρα προσαρμογής

112. υπενθυμίζει τα αιτήματα που διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμα για την Πράσινη 
Βίβλο της Επιτροπής με θέμα «Η προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος –
επιλογές δράσης για την ΕΕ» και περιμένει τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης 
που εξήγγειλε η Επιτροπή για το τέλος του 2008·

113. υπογραμμίζει και πάλι σε αυτό το πλαίσιο ότι πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή 
της επικουρικότητας διότι οι ευρωπαϊκές αρχές τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης θα καταφέρουν καλύτερα να αντιδράσουν με βάση τις εμπειρίες τους 
όσον αφορά τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος δίνοντας πολιτικές απαντήσεις·

114. υπογραμμίζει και πάλι ότι απαιτείται συνοχή και συνολικός συντονισμός των μέτρων 
προσαρμογής σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και εξέταση του ενδεχομένου για συνέργειες, και 
επαναλαμβάνει το αίτημά του για ένα κοινοτικό πλαίσιο σχεδιασμού μέτρων 
προσαρμογής·

Υγεία 
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115. δίνει έμφαση στον συντονιστικό ρόλο της ΕΕ, ιδίως ως προς τη δημιουργία συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης για κύματα καύσωνα, μεγάλες περιόδους παγετού και 
πλημμύρες, καθώς και ως προς τη βελτίωση της συστηματικής συγκέντρωσης δεδομένων 
που αφορούν την υγεία, τις ασθένειες, τον καιρό και το περιβάλλον·

116. επισημαίνει ως πιθανά μέτρα την ενίσχυση της ετοιμότητας για αντιμετώπιση 
καταστροφών και του τομέα της δημόσιας υγείας και της ετοιμότητας αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενίσχυση των μέτρων προαγωγής της υγείας σε 
όλους τους τομείς, καθώς και μέτρα ευαισθητοποίησης όπως π.χ. η ενημέρωση για νέους 
κινδύνους για την υγεία, οι προειδοποιήσεις και οι συγκεκριμένες υποδείξεις όσον αφορά 
την προφύλαξη από την έκθεση·

Ανάπτυξη και απασχόληση

117. θεωρεί ότι η Ευρώπη κατέχει εξαιρετική θέση εκκίνησης στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου 
για μια οικονομία με λίγες εκπομπές και ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτήν την 
κατάσταση για να δώσει ώθηση στην καινοτομία που θα δημιουργήσει, σε απόλυτη 
συμφωνία με τη στρατηγική της Λισαβόνας, σε νέες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 
σε θέσεις εργασίας στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών·

118. προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να χάσουμε από απαισιοδοξία την οικονομική ευκαιρία που 
προσφέρουν η αλλαγή του κλίματος και τα πολιτικά μέτρα για την αναχαίτισή της, ούτε 
να χάσουμε στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την απόδοση, τις καινοτομίες, τις πρώτες 
ύλες, τις τεχνολογίες του μέλλοντος και τις αγορές·

119. θεωρεί ότι μπορεί να γίνει πλήρης εκμετάλλευση του δυναμικού ανάπτυξης και 
απασχόλησης μόνον εφόσον καταστεί ταυτόχρονα δυνατή η πρόσβαση σε αγορές και 
καταργηθούν γραφειοκρατικά εμπόδια για την εφαρμογή των διαθέσιμων τεχνολογιών·

120. καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις υφιστάμενες διατάξεις ως προς τη 
συμβατότητά τους με στόχους της πολιτικής για το κλίμα και να δημιουργήσουν 
μηχανισμούς κινήτρων που θα διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια μορφή οικονομίας με 
λιγότερες εκπομπές CO2,

121. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τους εταίρους των συλλογικών συμβάσεων στα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν από κοινού οικονομικές στρατηγικές για τον εκάστοτε κλάδο 
με σκοπό τη διαπίστωση και στρατηγική εξάντληση των υφισταμένων δυναμικών·

Προώθηση των τεχνολογιών του μέλλοντος

122. θεωρεί ότι πρέπει να δρομολογηθεί και να διαμορφωθεί μια προσέγγιση συνδυασμού 
μειώσεων των εκπομπών και μια ανεξάρτητη από αυτό διαδικασία τεχνολογικής 
ανανέωσης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα με 
σκοπό την εξασφάλιση των πόρων για τις επόμενες γενιές·

123. προτείνει να μεριμνήσει η ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα για την 
παρουσίαση προτάσεων για βασικούς μηχανισμούς κινήτρων και μέτρα προώθησης 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η δρομολόγηση της απαραίτητης τεχνολογικής 
ανανέωσης, να μειωθούν οι σημερινές δαπάνες για ακριβές αλλά καινούριες τεχνολογίες
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και να μπορέσουμε μελλοντικά να θεσπίσουμε αυστηρότερους στόχους μείωσης και να 
τους επιτύχουμε·

124. προτείνει για τον σκοπό αυτόν τη λήψη παράλληλων μέτρων όπως η συμμετοχή 
οικονομολόγων, μηχανικών και της ιδιωτικής οικονομίας σε μια θεσμοθετημένη 
παράλληλη «διαδικασία Κιότο plus» παρόμοια με την επιτυχημένη μέθοδο του 
πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για την προστασία της στιβάδας του όζοντος·

125. ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για το κλίμα ή αναλόγων ταμείων στα 
κράτη μέλη, που θα τροφοδοτούνται από τα έσοδα της δημοπράτησης των δικαιωμάτων 
εκπομπών και θεωρεί ότι αυτό συνιστά μια δυνατότητα δημιουργίας κεφαλαίου για τη 
χρηματοδότηση μιας μελλοντικής πολιτικής για το κλίμα, της οποίας τα επιμέρους μέτρα 
και οι απαιτούμενες γι’ αυτά επενδύσεις δεν μπορούν σήμερα να προγραμματιστούν
καθ’ ολοκληρία·

126. προτείνει τη χρησιμοποίηση αυτού του κεφαλαίου στην κεφαλαιαγορά για να καταστεί 
δυνατή η επιστροφή του στους οικονομικούς φορείς και η (εκ νέου) επένδυση σε 
τεχνολογίες του μέλλοντος και να αφεθεί έτσι στην αγορά η επιλογή των τεχνολογιών 
που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αντί να 
οριστούν διά νόμου·

127. υπογραμμίζει τη σημασία του 7ου προγράμματος πλαισίου για την ανάπτυξη μορφών 
καθαρής ενέργειας και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν αυτήν την 
προτεραιότητα και στα επόμενα προγράμματα πλαίσια για την έρευνα·

Έξυπνα συστήματα υπολογιστών και τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών

128. προτείνει στις επόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου να επιλέξουν ως ένα από τα κύρια 
σημεία της Προεδρίας τους το θέμα του μέλλοντος «τεχνολογίες της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας» και τη σημασία του για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτήν·

129. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τους 
καταναλωτές, τις αρχές και τα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα τη 
δοκιμή, επαλήθευση της καταλληλότητας, καθιέρωση και περαιτέρω διάδοση μεθόδων 
που θα βασίζονται στους υπολογιστές και τις ΤΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης, ιδίως δε για καλύτερα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, κτίρια με την καλύτερη 
δυνατή ενεργειακή απόδοση και πιο έξυπνο φωτισμό·

Χρηματοδότηση και δημοσιονομικά ζητήματα 

130. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δραστηριοποιηθεί από άποψη δημοσιονομικής πολιτικής τόσο 
στους κεντρικούς τομείς της προώθησης και ανάπτυξης τεχνολογιών για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για την αναπτυξιακή βοήθεια όσον αφορά το 
κλίμα όσο και για την ενίσχυση διασυνοριακών μέτρων προσαρμογής, για αύξηση της 
απόδοσης και για βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών, σύμφωνα με την κοινοτική 
αρχή της αλληλεγγύης·
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131. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο όλων των υφισταμένων μέσων 
χρηματοδότησης και της σημασίας τους για τους ευρωπαϊκούς στόχους αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής και να επεξεργαστεί βάσει αυτής της «κλιματικής καταγραφής»
προτάσεις για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή των γραμμών του προϋπολογισμού στις απαραίτητες απαιτήσεις της 
πολιτικής για το κλίμα·

132. καλεί το Συμβούλιο να ασχοληθεί με τα προβλήματα των αχρησιμοποίητων 
δημοσιονομικών πόρων για ειδικό σκοπό προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει 
ενδεχομένως για στόχους της πολιτικής για το κλίμα·

133. συνιστά ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να δοθεί από κοινού με το Συμβούλιο 
στην επόμενη δημοσιονομική προοπτική ύψιστη προτεραιότητα στην αλλαγή του 
κλίματος και στα μέτρα για την αναχαίτισή της·

Παιδεία, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

134. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών να δημιουργήσουν νέες εικόνες 
επαγγελμάτων και να προσαρμόσουν τόσο την πρακτική επαγγελματική κατάρτιση όσο 
και τις επαγγελματικές σχολές και τις σπουδές σε ανώτερα και ανώτατα τεχνικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα στις προκλήσεις της οικονομικής διαρθρωτικής αλλαγής, που 
επιταχύνεται από την αλλαγή του κλίματος και τις επιπτώσεις της στον τομέα της
απασχόλησης·

135. θεωρεί ότι είναι επειγόντως απαραίτητο να φθάσουν πολύ περισσότερο στην καθημερινή 
συνείδηση των πολιτών η εξοικονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητεί ως εκ τούτου γενικές και απλές 
προδιαγραφές απόδοσης για όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής·

136. καλεί τα κράτη μέλη να εγκαινιάσουν μαζί με τους φορείς παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας διάλογο με τους πολίτες προκειμένου να πείσουν την κοινή γνώμη ότι η 
αύξηση της απόδοσης μέσω σύγχρονων σταθμών παραγωγής ενέργειας με βάση ορυκτές 
πηγές είναι απαραίτητη από την άποψη της πολιτικής για το κλίμα και της ενεργειακής 
πολιτικής και να συζητήσουν σε αυτό το πλαίσιο και για τη δέσμευση και αποθήκευση 
CO2 (CCS)·

137. εφιστά την προσοχή σε επιτυχημένα σχέδια όπως η «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας και υπογραμμίζει την ανάγκη να 
δοθούν στους πολίτες εναύσματα για προβληματισμό όσον αφορά την αστική 
κινητικότητα, με σκοπό να εξετάσουν τη συμπεριφορά τους στο πλαίσιο της συμμετοχής 
τους στις μεταφορές στις πόλεις τους, και να μην περιορίζεται ο όρος «ατομική 
κινητικότητα» μόνο στη χρήση του επιβατικού αυτοκινήτου, αλλά να εκτείνεται σε όλες 
τις μορφές ατομικής μετακίνησης σε πόλεις και αστικές περιοχές, όπως το περπάτημα, το 
ποδήλατο, η κοινή χρήση αυτοκινήτου για έναν προορισμό, οι κοινότητες οδηγών, το 
ταξί και οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες·

138. επιδοκιμάζει την ένωση των μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου υπό την αιγίδα των C40 
ιδίως από την άποψη της ανταλλαγής δοκιμασμένων πρακτικών που αφορούν τοπικά 
μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο και της 
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ανταλλαγής εμπειριών·

139. υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη επί τόπου ενημέρωσης των πολιτών, διαβούλευσης με 
τους πολίτες και συμπερίληψής τους σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και ενθαρρύνει 
τα αστικά κέντρα και τις ευρύτερες περιφέρειες να επιδιώξουν ειδικούς στόχους μείωσης 
και να τους πραγματοποιήσουν με τοπικά καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης·

140. προτείνει στις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τις επαρχίες, τα 
διαμερίσματα των πόλεων και τις κοινότητες, κυρίως όμως στους δημόσιους 
οργανισμούς, τα σχολεία ή τους οργανισμούς μέριμνας για παιδιά και νέους, τη 
διεξαγωγή «διαγωνισμών εξοικονόμησης ενέργειας» προκειμένου να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις δυνατότητες εξοικονόμησης και να επιτευχθεί η 
συμμετοχή και η μάθηση εκ μέρους των πολιτών·

141. προτείνει στην Επιτροπή να ανακηρύξει ένα ευρωπαϊκό έτος επάρκειας πόρων 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής για μια 
πιο αποδοτική χρήση των πόρων, και να διεξαγάγει με αφορμή την αλλαγή του κλίματος 
εντατικό διάλογο για τη διαθεσιμότητα και τη χρησιμοποίηση των πόρων·

142. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για το γεγονός ότι 
η πρόσβαση σε αρκετό πόσιμο νερό δεν είναι αυτονόητη·

143. θεωρεί τη διαφήμιση και τις πληροφορίες για τα προϊόντα ένα σημαντικό μέσο για την 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για το περιβαλλοντικό κόστος των εκάστοτε 
καταναλωτικών αγαθών και για τη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς·
προειδοποιεί ωστόσο ότι δεν πρέπει να γίνεται «περιβαλλοντικό ξέπλυμα» και καλεί τους 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς συνδέσμους να καταρτίσουν κώδικα 
διαφήμισης για τους κλάδους τους έτσι ώστε να καταδικάζονται η παραπλανητική 
διαφήμιση και οι ψευδείς δηλώσεις και να γίνονται σεβαστές οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές 
διατάξεις για τη διαφήμιση·

144. θεωρεί σημαντικό να προβληθούν, στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες και το 
λιανικό εμπόριο, κυρίως τα περιφερειακά και εποχιακά προϊόντα και να εξεταστεί σε 
αυτό το πλαίσιο η ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα κρέατος όσον αφορά τη 
μέθοδο παραγωγής τους για να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης απόφασης των 
καταναλωτών προκειμένου να επισημανθούν οι επιπτώσεις της εντατικής κτηνοτροφίας 
στο κλίμα·

145. θεωρεί σοβαρό το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης του πληθυσμού για τα μέτρα 
καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος· για τον λόγο αυτόν, καλεί την ΕΕ, τα κράτη 
μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανώσεις να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν μαζί με τον Τύπο, το ραδιόφωνο και τα επιγραμμικά μέσα επικοινωνίας μια 
πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα αίτια και τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος και της μείωσης των πόρων, που θα έχει ως κύριο στόχο να 
παρουσιάσει καλύτερα και πιο κατανοητά για τον καθένα τις ατομικές δυνατότητες 
αλλαγής συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή και το έργο των ευρωπαϊκών και εθνικών 
αρχών σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος·

146. επικροτεί τις πρωτοβουλίες μεγάλων επιχειρήσεων για επιδίωξη εσωτερικών στόχων 
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μείωσης με τη συνεργασία του προσωπικού και των μεσαίων προμηθευτών και για τη 
δημόσια προβολή επικοινωνιακών στρατηγικών για πρότυπα βιώσιμης παραγωγής και 
κατανάλωσης· ενθαρρύνει τους οικονομικούς συνδέσμους σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο να δώσουν έμφαση στη βιώσιμη επιχειρηματική πρακτική ως ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό τους που τους δίνει μοναδικότητα στον ανταγωνισμό·

2050 – το μέλλον αρχίζει σήμερα 

147. υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και των επιπτώσεών 
της με πολιτικά μέτρα, με βάση μια μακρόπνοη προοπτική, και τη συνεπή υλοποίηση των
στρατηγικών αποφάσεων στην οποία βασίζεται η τελευταία, χωρίς να προτάσσονται 
βραχυπρόθεσμοι πολιτικοί στόχοι·

148. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να μην συνθηκολογήσουμε μπροστά στον πολύπλοκο 
χαρακτήρα του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, αλλά να αντιδράσουμε με 
προορατική βούληση διαμόρφωσης και με ηγετικές ικανότητες στην πολιτική, την 
οικονομία και την κοινωνία στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις, με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η αλλαγή των καιρών όσον αφορά 
την ενεργειακή και κλιματική πολιτική, που αντικατοπτρίζεται στον περιορισμό των 
πρώτων υλών·

149. υπογραμμίζει την ανάγκη να λάβουμε και εμείς, ακολουθώντας τη βασική ιδέα της 
ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσεις που πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίες και 
σωστές και να εκμεταλλευτούμε τη μοναδική ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της 
κοινωνίας μας με στρατηγική δράση·

o

o o
150. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στη 
γραμματεία της UNFCCC με την παράκληση να το διαβιβάσει σε όλους τους 
συμβαλλομένους που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στους παρατηρητές που 
προβλέπει η Σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A :
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ

Ισχύουσα νομοθεσία:
- Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των 

υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης1

- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας2 και σχετικές νομικές 
πράξεις 

- Οδηγία 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1993 σχετικά με την 
περιεκτικότητα ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο3 και σχετικές νομικές πράξεις

- Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης4 και σχετικές νομικές πράξεις

- Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου5 και σχετικές νομικές πράξεις

- Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων6

- Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων 
ρύπων7 και σχετικές νομικές πράξεις

- Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων8

- Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ 
του Συμβουλίου9 και σχετικές νομικές πράξεις

- Οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2003 για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την 

                                               
1 ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σελ. 1.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7.
3 ΕΕ L 74 της 27.3.1993, σελ. 81.
4 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26.
5 ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σελ. 58.
6 ΕΕ L327 της 22.12.2000, σελ. 1.
7 ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σελ. 1.
8 ΕΕ L 1 της 4.1.2003 σελ. 65.
9 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σελ 32.



PR\728472EL.doc 35/73 PE407.892v01-00

EL

αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες1

- Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας2

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 10ης Μαρτίου 2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο»)3

- Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 Ιουλίου 
2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού 
όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 
92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4

- Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
σχετικές νομικές πράξεις5

- Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-
2013)6

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ής Ιουνίου 2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον 
αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και 
σχετικές νομικές πράξεις7

                                               
1 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σελ. 97.
2 ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σελ. 26-32.
3 ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σελ. 1.
4 ΕΕ. L 191 της 22.7.2005, σελ. 29.
5 ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σελ. 12.
6 ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σελ. 1.
7 ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σελ. 1.
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Νομικές πράξεις που προτάθηκαν:

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας
(2008/0013 (COD)) (COM(2008) 16 τελικό)

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των 
προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2020 (2008/0014 (COD)) (COM(2008) 17 
τελικό)

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την
τροποποίηση των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 
2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006 {COM(2008) 30 τελικό} {SEC(2008) 54} {SEC(2008) 55} /* 
COM/2008/0018 τελικό - COD 2008/0015 */ (COM(2008) 18 τελικό)

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές {COM(2008) 30 τελικό} 
{SEC(2008) 57} {SEC(2008) 85} /* COM/2008/0019 τελικό - COD 2008/0016 */ 
(COM(2008) 19 τελικό)

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα /* COM/2007/0856 τελικό - COD 
2007/0297 */ (COM(2007) 856 τελικό)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B :
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

– Ψήφισμα της 17ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Διάσκεψη 
του Μπουένος Άιρες με θέμα την αλλαγή του κλίματος (COP-10)1,

– Ψήφισμα της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τα αποτελέσματα του Διάσκεψης του 
Μπουένος Άιρες για την αλλαγή του κλίματος2,

– Ψήφισμα της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με το σεμινάριο κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων 
για την αλλαγή του κλίματος3,

– Ψήφισμα της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: 
Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί4,

– Ψήφισμα της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές5,

– Ψήφισμα της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα 
αποτελέσματα με λιγότερα μέσα - Πράσινη Βίβλος6,

– Ψήφισμα της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον περιορισμό του αντικτύπου των 
αερομεταφορών στην αλλαγή του κλίματος7,

– Ψήφισμα της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Διάσκεψη 
του Ναϊρόμπι σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (CΟΡ 12 και CΟΡ/ΜΟΡ 2)8,

– Ψήφισμα της 14ης Δεκεμβρίου 2006 με την ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, 
ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος9,

– Ψήφισμα της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την αλλαγή του κλίματος10,

– Ψήφισμα της .... σχετικά με τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του 
κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών 
αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές 
(2008/2131(INI))11,

                                               
1 ΕΕ C 210 E της 18.8.2005, σελ. 81.
2 ΕΕ C 247 E της 6.10.2005, σελ. 144.
3 ΕΕ C 92 E της 20.4.2006, σελ. 384.
4 ΕΕ C 280 E της 18.11.2006, σελ. 120.
5 ΕΕ C 287 E της 24.11.2006, σελ. 182.
6 ΕΕ C 298 E της 8.12.2006, σελ. 273.
7 ΕΕ C 303 E της 13.12.2006, σελ. 119.
8 ΕΕ C 313 E της 20.12.2006, σελ. 439.
9 ΕΕ C 317 E της 23.12.2006, σελ. 876.
10 ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σελ. 344.
11
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γίνε η προσωποποίηση της αλλαγής που θέλεις να δεις στον κόσμο
Mahatma Gandhi

Η σύσταση προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος είναι η απάντηση και η 
συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να αποτελέσει η πρόκληση της κλιματικής 
αλλαγής προτεραιότητα της ευρωπαϊκής και διεθνούς ατζέντας. Μετά από την απόφαση της 
διάσκεψης των Προέδρων της 19ης Απριλίου 2007 να προτείνουν στο Κοινοβούλιο τη 
σύσταση προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (CLIM) και μετά από την 
απόφαση της Ολομέλειας της 25ης Απριλίου να συγκροτήσει μια τέτοια προσωρινή επιτροπή, 
η νεοσυσταθείσα προσωρινή επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος διεξήγαγε την ιδρυτική 
της συνεδρίαση στις 22 Μαΐου 2007. Στις 18 Φεβρουαρίου 2008 το Κοινοβούλιο αποφάσισε 
να παρατείνει την εντολή της προσωρινής επιτροπής μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 2009. Στις 21 
Μαΐου 2008 η Ολομέλεια ενέκρινε την ενδιάμεση έκθεση της επιτροπής CLIM σχετικά με τα 
επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος: συμπεράσματα και συστάσεις για τη 
λήψη αποφάσεων. Η παρούσα τελική έκθεση παρουσιάζει προτάσεις για τη μελλοντική 
ολοκληρωμένη κοινοτική πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος προς μια βιομηχανία με χαμηλή χρήση άνθρακα και έχει ως 
στόχο τον συντονισμό της κοινής στάσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις για μια μελλοντική διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές. 
Συντάχθηκε με βάση όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της επιτροπής CLIM και θεωρεί δεδομένο ότι στο μεταξύ επικρατεί
επιστημονικά τεκμηριωμένη συμφωνία για τον ρόλο των ανθρωπογενών εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου για το κλίμα του πλανήτη και ότι ενόψει των αξιολογήσεων κινδύνου που 
διαθέτουμε, υπάρχει επείγουσα ανάγκη δράσης.

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει μια γενική βασιλική οδός στον αγώνα κατά 
της αλλαγής του κλίματος, αλλά πρέπει αφενός να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της 
πολιτικής για την προστασία του κλίματος με δραστική αύξηση της απόδοσης και βελτίωση 
της διαχείρισης πόρων και αφετέρου πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε νέους 
δρόμους. Εδώ δεν πρόκειται για φυσικές αλλαγές ή διακυμάνσεις του κλίματος, αλλά για την 
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη που οφείλεται στον άνθρωπο, στον τρόπο ζωής 
του που συνεπάγεται σπατάλη πόρων αντί για τη διατήρησή τους, και ως εκ τούτου δεν 
στοχεύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της σημερινής γενιάς χωρίς 
να διακυβεύει τις δυνατότητες των επομένων.

Η παρούσα τελική έκθεση χωρίζεται σε 23 επιμέρους θέματα:

1. Κύριες πολιτικές ιδέες

Οι βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για το κλίμα της τελικής 
έκθεσης της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος βασίζονται στη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έχει ήδη διατυπωθεί στα 13 ψηφίσματα της τρέχουσας 
6ης κοινοβουλευτικής περιόδου για την αλλαγή του κλίματος. Εδώ υπογραμμίζεται ιδιαίτερα 
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ότι η αλλαγή του κλίματος πρέπει να θεωρηθεί οριζόντια πολιτική που πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη σε όλα τα νομοθετήματα.

Σε αυτήν συγκαταλέγονται πρωτίστως οι κύριοι στόχοι, που συμφωνήθηκαν και έχουν έκτοτε 
επιβεβαιωθεί πολλές φορές, όπως ο περιορισμός της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος στους 
2°C, ο στόχος της μείωσης κατά 20% μέχρι το 2020 (ή κατά 30% εάν δεσμευθούν για
παρόμοιες μειώσεις εκπομπών άλλες βιομηχανικές χώρες) ή κατά 60%-80% μέχρι το 2050 σε 
σύγκριση με το 1990. Ο ηγετικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον διεθνή αγώνα κατά 
της θέρμανσης του πλανήτη, που συνεισφέρει στη δημιουργία ταυτότητας, συνιστά 
υποχρέωση απέναντι στους πολίτες της Ευρώπης όχι μόνο για τη διατύπωση, αλλά και για 
την πραγματοποίηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής με πολιτικά μέτρα και διορατικότητα, απαιτεί δε να ακολουθήσουν 
αυτές τις αρχές της πολιτικής για το κλίμα και η σημερινή, αλλά και οι επόμενες 
κοινοβουλευτικές εκπροσωπήσεις και οι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης και να 
εμμείνουν στην υλοποίηση των αναγκαίων στόχων για την προστασία του κλίματος.

2. Διεθνής διάσταση

Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για μετά το 2012 που θα γίνουν στην διάσκεψη για το 
κλίμα στην Κοπεγχάγη (COP 15) στο τέλος του 2009 πρέπει να ολοκληρωθούν με επιτυχία 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποφυγή κενού μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 
περιόδου δέσμευσης. Η διεθνής δέσμευση είναι επίσης σημαντική επειδή η κλιματική αλλαγή 
μπορεί να οξύνει ακόμα περισσότερο υφιστάμενα δυναμικά κρίσεων στις διεθνείς σχέσεις, 
για παράδειγμα μέσω της μετανάστευσης για περιβαλλοντικούς λόγους, της απώλειας γης και 
διαφορών ως προς τα σύνορα εξαιτίας πλημμυρών και μετατόπισης των ακτογραμμών προς 
το εσωτερικό της χώρας, συγκρούσεων για τους πόρους εξαιτίας της μείωσης των 
εκμεταλλεύσιμων γεωργικών εκτάσεων ή της επέκτασης της λειψυδρίας.

3. Ενέργεια

Σύμφωνα με το World Energy Outlook του 2006, το πετρέλαιο είναι παγκοσμίως η 
σημαντικότερη ενεργειακή πηγή για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας με ποσοστό 
περίπου 35%, ακολουθούμενο από τον άνθρακα με 25% και το φυσικό αέριο με 21%. 
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές και προβλέψεις, αναμένεται σημαντική αύξηση της 
ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι το 2020, αλλά και μετά 
από αυτό. Έτσι, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει μέχρι το 2030 αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας κατά τουλάχιστον 60%. Με αυτό συνδέεται ολοένα 
περισσότερο ένα πρόβλημα κατανομής μεταξύ άλλων, γιατί η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας 
στις πρόσφατα εκβιομηχανισμένες χώρες θα οξύνει ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό για 
την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ορυκτές πηγές ενέργειας κατά τα επόμενα χρόνια, κυρίως 
επειδή η εποχή της φθηνής και άφθονης ενέργειας από ορυκτές πηγές φθάνει στο τέλος της.

Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις ως προς την ικανοποίηση αυτής της 
αυξανόμενης ανάγκης, φαίνεται δε απίθανο να καταστεί δυνατή η κάλυψη της αυξανόμενης 
ζήτησης ενέργειας εξαιτίας των αναγκών ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού μόνο με 
αύξηση της απόδοσης. Ως εκ τούτου οι επενδυτικές αποφάσεις των επομένων ετών θα 
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καθορίσουν τη δομή του ενεργειακού συστήματος και του ενεργειακού μίγματος για τις 
επόμενες δεκαετίες.

4. Βιοκαύσιμα

Η σημερινή πολιτική για τα βιοκαύσιμα κατέληξε σε σύγκρουση στόχων που χαρακτηρίζεται 
αφενός από έλλειψη τροφίμων και αύξηση των τιμών των τροφίμων και αφετέρου από 
αύξηση της ζήτησης της ενέργειας και την αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων. Στο μεταξύ,
το ζήτημα μιας βιώσιμης πολιτικής για τα βιοκαύσιμα γίνεται όλο και πιο πιεστικό και θα 
πρέπει να έχει ως στόχο τόσο τον καθορισμό κριτηρίων βιωσιμότητας για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς όσο και την προαγωγή της απαλλαγμένης από ιδεολογικά 
στοιχεία ανάπτυξης της δεύτερης γενιάς.

5. Ενεργειακή απόδοση

Τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουμε είναι σαφή: το 40% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας οφείλεται στον τομέα των κτιρίων και ως εκ τούτου το 33% του συνόλου των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου οφείλεται στα κτίρια. Έτσι, ο τομέας των κτιρίων (κατοικιών 
και επαγγελματικών και δημοσίων ακινήτων) διαθέτει τεράστιο και οικονομικά αποδοτικό 
δυναμικό μείωσης του CO2 εφόσον εκσυγχρονιστούν η θερμομόνωση, τα συστήματα 
θέρμανσης και ψύξης, οι ηλεκτρικές συσκευές και οι εγκαταστάσεις εξαερισμού. Επίσης 
κεντρικής σημασίας είναι ιδίως το ερώτημα ποια κίνητρα μπορούν να δοθούν για να 
δρομολογηθούν αυτά τα αναγκαία εκτεταμένα μέτρα εκσυγχρονισμού.

6. Κινητικότητα και εφοδιαστική

Η αποσύνδεση της ανάπτυξης των μεταφορών από τη γενική οικονομική ανάπτυξη είναι 
βέβαια βασικός στόχος για την πολιτική των μεταφορών της ΕΕ, όμως η ζήτηση 
μεταφορικών υπηρεσιών αυξήθηκε περισσότερο από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και το 
ήδη μεγάλο ποσοστό των εκπομπών των μεταφορών επί των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
στην ΕΕ εξακολουθεί να αυξάνεται.
Σήμερα, περίπου το ένα τρίτο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ αφορά τις 
μεταφορές και ο τομέας των μεταφορών εξαρτάται σχεδόν απόλυτα (κατά 97%) από καύσιμα 
με βάση το πετρέλαιο (βενζίνη και ντίζελ).
Η αστική κινητικότητα αφενός συνδέεται με την ατομική ποιότητα ζωής, αφετέρου όμως
ειδικά οι ιδιωτικές μεταφορές στις πόλεις συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και σε άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο 
θόρυβος και έτσι, αντί να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής πολλών πολιτών, επηρεάζεται εν 
μέρει πολύ αρνητικά μέσω αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.
Και εδώ δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στις προκλήσεις: τελικά, και ο τομέας 
των μεταφορών πρέπει να ανταποκριθεί στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το 2020 κατά τουλάχιστον 20% συγκριτικά με το 1990 και 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% μέσα στο ίδιο διάστημα. Ως εκ τούτου,
πρέπει να απαντήσουμε μαζί στο ερώτημα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε το ευρωπαϊκό 
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οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο, που βασίζεται στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας 
προσώπων, προϊόντων και αγαθών με βασική αρχή τη χρονική απόδοση, με την εξασφάλιση 
των αναγκαίων πόρων για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

7. Τουρισμός και πολιτιστικά μνημεία

Σύμφωνα με την UNESCO, το ένα δέκατο όλων των πολιτιστικών μνημείων ή πολιτιστικών 
τοπίων του πλανήτη κινδυνεύει από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στην Ευρώπη 
πλήττεται έτσι σοβαρά και ο τουριστικός κλάδος, γιατί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), η Ευρώπη είναι η σημαντικότερη τουριστική περιοχή 
στον κόσμο και το 2006 το 55% των παγκόσμιων αφίξεων τουριστών αφορούσε την Ευρώπη. 
Ως γνωστόν, η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στα τουριστικά 
ρεύματα και οι μεταβολές αυτές θα ισοδυναμούσαν με σημαντικές οικονομικές ζημίες για τις 
αντίστοιχες τουριστικές περιοχές.

8. Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και βιομηχανικές εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που 
είναι ένα μοναδικό μέσο για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών με τη μέγιστη δυνατή 
αποτελεσματικότητα. Το πρώτο πολυεθνικό εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών άρχισε να 
ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005. Καθώς είναι το πρώτο τέτοιο σύστημα στον κόσμο, 
λειτουργεί κυρίως και ως πρότυπο για τους διεθνείς μας εταίρους.

Στις 23 Ιανουαρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση οδηγίας για την 
τροποποίηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη 
διατύπωση περαιτέρω στόχων για τη μείωση, θα ληφθούν ιδίως υπόψη οι επενδυτικοί κύκλοι 
(διαθεσιμότητα νέων μεθόδων παραγωγής, απαιτούμενα κεφάλαια, ο παράγων χρόνος).

9. Δέσμευση και αποθήκευση CO2 (CCS)

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει μέχρι το 2030 αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης 
ενέργειας κατά τουλάχιστον 60%. Ήδη σήμερα το 24% των εκπομπών CO2 των κρατών 
μελών της ΕΕ προέρχεται από σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα. Το θέμα 
εδώ δεν είναι τόσο πώς μπορεί να προγραμματιστεί η εγκατάλειψη του άνθρακα, αλλά πώς θα 
καταφέρουμε να περάσουμε στον «καθαρό» άνθρακα.
Στην ειδική της έκθεση για τη CCS με θέμα «IPCC Special Report on Carbon Dioxide 
Capture and Storage» (Ειδική έκθεση για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα της IPCC) (2005), η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος του 
ΟΗΕ (IPCC) διατυπώνει την άποψη ότι η τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης του 
CO2 θα μπορούσε να συνεισφέρει μέχρι το τέλος του αιώνα το 15% - 55% της απαραίτητης 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου και να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων ενεργειών. Όμως το κόστος και οι κίνδυνοι είναι ακόμα 
μεγαλύτεροι από τα οικονομικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, η CCS καταναλώνει η ίδια 
ενέργεια και γι’ αυτό μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με CCS χρειάζεται 10%-
40% περισσότερη πρωτογενή ενέργεια για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικού 
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ρεύματος.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν επίσης ορισμένα ζητήματα που αφορούν τους χώρους 
αποθήκευσης: το CO2 μπορεί να αποθηκευτεί σε ελάχιστο βάθος 800 μέτρων (όπου το αέριο 
περνά σε μια τρόπον τινά ρευστή κατάσταση) σε εξαντλημένα ή σχεδόν εξαντλημένα
κοιτάσματα πετρελαίου ή ταμιευτήρες αερίου, σε αλατούχα στρώματα πετρωμάτων ή σε 
βαθιές φλέβες αλμυρού νερού. Επίσης, διερευνάται η δυνατότητα αποθήκευσης του CO2 σε 
ανοργανοποιημένη μορφή. Ωστόσο, υπάρχει ο βασικός κίνδυνος διαρροής στους χώρους 
αποθήκευσης με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται λίγο-λίγο μικρές ή και ξαφνικά 
μεγαλύτερες ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα. Εκτός αυτού, δεν είναι όλα τα εδάφη 
κατάλληλα για ενδεχόμενη αποθήκευση. Τέλος, πρέπει επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο 
ενδεχόμενος σκεπτικισμός ή οι ανησυχίες του πληθυσμού όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2. Γενικά, ενόψει της τεχνολογικής ουδετερότητας της 
κοινοτικής προσέγγισης, το ζητούμενο θα είναι να συζητηθεί απροκατάληπτα το θέμα της 
CCS.

10. Γεωργία και κτηνοτροφία

Η γεωργία αντιμετωπίζει στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο μια σειρά ίσης βαρύτητας 
προκλήσεων εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος. Πρέπει καταρχάς να μειώσει τις δικές της 
εκπομπές και να αναπτύξει στρατηγικές προσαρμογής στις κλιματικές συνθήκες που έχουν 
αλλάξει. Η γεωργία προσφέρει ως παραγωγός βιομάζας και υλικού για βιοκαύσιμα τα βασικά 
αρχικά προϊόντα για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Επιπροσθέτως πρέπει να παράγονται αρκετά 
τρόφιμα για τον παγκόσμιο πληθυσμό που συνεχίζει να αυξάνεται. Ειδικά η κτηνοτροφία 
διαδραματίζει εδώ καθοριστικό ρόλο. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών (FAO) προβλέπει για το 2050 αύξηση της παραγωγής κρέατος από 229 εκατομμύρια 
τόνους που είναι σήμερα στα 465 εκατομμύρια τόνους και της παραγωγής γάλακτος από 580 
σε 1043 εκατομμύρια τόνους. Έτσι, ο κλάδος της κτηνοτροφίας παρουσιάζει μεγαλύτερη 
ανάπτυξη από τους άλλους τομείς της γεωργίας. Ταυτόχρονα, η κτηνοτροφία είναι υπεύθυνη 
στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας για το 18% των παγκοσμίων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και ως εκ τούτου παράγει περισσότερα αέρια θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών!

Οι μεταβολές της γεωργικής πρακτικής, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και οι 
πρόσφατες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, που στοχεύουν 
κυρίως στην αειφορία, οδηγούν χωρίς αμφιβολία έμμεσα σε μείωση των εκπομπών μέσω της 
καλύτερης χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Δεν πρέπει ωστόσο να αγνοούμε το 
γεγονός ότι λείπουν τόσο οι ειδικοί στόχοι στη γεωργία για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
μεταβολής όσο και συστήματα κινήτρων για την εκμετάλλευση του ήδη υπάρχοντος 
δυναμικού μείωσης των εκπομπών. Όπως συμβαίνει και σε άλλους τομείς, αποκτά και εδώ 
ολοένα μεγαλύτερη σημασία ένα σύγχρονο επαγγελματικό πρότυπο με ξεκάθαρο προφίλ 
πολιτικής προστασίας του κλίματος. Ως εκ τούτου, μια γεωργική πρακτική που λαμβάνει 
υπόψη το κλίμα απαιτεί τη μετάδοση νέων γνώσεων για τη διαχείριση του εδάφους και η 
επαγγελματική κατάρτιση των νέων αγροτών πρέπει να επιλαμβάνεται περισσότερο των
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και του αντικτύπου της γεωργικής παραγωγής στο 
κλίμα προκειμένου να αντιμετωπίσει η γεωργία και η κτηνοτροφία την πρόκληση της 
αλλαγής του κλίματος.
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11. Δάση

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα δάση είναι πολύτιμα για τη βιόσφαιρα, αφού παραπάνω από το 
30% της χερσαίας μάζας του πλανήτη καλύπτεται από δάση, όπου απαντώνται παραπάνω από 
τα δύο τρίτα όλων των ειδών που ζουν στη Γη. Επιπροσθέτως, περίπου το 30% των ετησίων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου απορροφάται από τα δάση. Έτσι, τα δάση διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την αναχαίτιση της αλλαγής του κλίματος. Ωστόσο, παρά τις 
πολυάριθμες λειτουργίες τους στο παγκόσμιο οικοσύστημα, δεν έχουν ως σύνολο τιμή 
αγοράς. Πέρα από αυτό, τουλάχιστον το ένα τρίτο των δασών του πλανήτη έχουν ήδη πληγεί 
από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Γενικά, πρέπει να αναγνωριστούν οι 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες και οι κοινωνικές λειτουργίες των δασών, ή, σε πιο καθημερινή 
γλώσσα: το δάσος είναι κάτι περισσότερο από το απλό άθροισμα των δέντρων του.

12. Προστασία του εδάφους

Το έδαφος είναι η σημαντικότερη γεωγραφική βάση της οικονομικής δραστηριότητας. 
Αφενός αποτελεί τη βάση για την παραγωγή του 90% όλων των τροφίμων για ανθρώπινη 
κατανάλωση, όλων των ζωοτροφών, όλων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και όλων 
των καυσίμων. Εξαιτίας των αυξανόμενων και συχνά ανταγωνιστικών απαιτήσεων σχεδόν 
όλων των κλάδων της οικονομίας, στους οποίους συγκαταλέγονται η γεωργία, τα νοικοκυριά, 
η βιομηχανία και βιοτεχνία, οι μεταφορές και ο τουρισμός, το έδαφος της Ευρώπης εκτίθεται 
πολύ πιο γρήγορα από παλιότερα σε ανεπανόρθωτες βλάβες εξαιτίας της στεγανοποίησης της 
επιφάνειάς του και της διάβρωσης, της μείωσης της περιεκτικότητάς του σε οργανικές ουσίες, 
της ρύπανσης, της αλάτωσης, της δημιουργίας κρούστας, της μείωσης της βιολογικής 
πολυμορφίας των εδαφών, καθώς και των πλημμυρών και των σεισμών.

Υπάρχει σαφής συνάρτηση μεταξύ της αλλαγής του κλίματος, της αειφόρου ανάπτυξης, της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και της υποβάθμισης του εδάφους. Το έδαφος πλήττεται από 
τις κλιματικές αλλαγές, που μπορούν να επιφέρουν περαιτέρω υποβάθμιση του εδάφους. 
Ταυτόχρονα, μέσω της δυναμικής του χούμου, το έδαφος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
δέσμευση του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Η οργανική ουσία του εδάφους χάνεται εξαιτίας 
της υποβάθμισής του (και μαζί της χάνεται και ο άνθρακας του εδάφους που είναι 
δεσμευμένος σε οργανικές ουσίες) και έτσι χάνεται και η ικανότητα του εδάφους να 
λειτουργεί ως αποθήκη άνθρακα. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για τη θέσπιση μιας πολιτικής 
προστασίας του εδάφους με τις κατάλληλες μεθόδους καλλιέργειας, που θα λαμβάνει υπόψη 
τη σημασία των οργανικών ουσιών του εδάφους για τη γονιμότητά του, τη δυνατότητά του 
για αποθήκευση νερού και την ικανότητά του να λειτουργεί ως αποθήκη άνθρακα.

13. Διαχείριση των υδάτων

Εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και μιας εν μέρει απερίσκεπτης 
διαχείρισης των υδάτων, η ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων δεν είναι καθόλου 
ικανοποιητική. Η ποιότητα του νερού εκτίθεται σε ιδιαίτερους κινδύνους εξαιτίας πολλών και 
διάφορων επιρροών, π.χ. εισροών, εκπομπών ή απώλειας επικίνδυνων ουσιών. Οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες επεμβαίνουν τόσο βαθιά στην παγκόσμια υδρολογία ώστε τα ύδατα δεν 



PE407.892v01-00 44/73 PR\728472EL.doc

EL

μπορούν πια να αναγεννηθούν σχεδόν καθόλου. Το νερό διαδραματίζει όμως κεντρικό ρόλο 
και στην αλλαγή του κλίματος, γιατί αφενός πυροδοτεί διαδικασίες που προξενούν κλιματικές 
αλλαγές, όπως π.χ. το νερό από το λιώσιμο των πάγων, αφετέρου υφίσταται και το ίδιο την 
κλιματική αλλαγή. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιολογική ισορροπία των 
υδάτων μπορούν με τη σειρά τους να έχουν αποτέλεσμα ντόμινο και να επηρεάσουν 
διάφορους τομείς της οικονομίας όπως για παράδειγμα τη γεωργία (αυξημένες ανάγκες 
άρδευσης), τον τομέα της ενέργειας (μείωση του υδροηλεκτρικού δυναμικού και μικρότερη 
διαθεσιμότητα ψυκτικού ύδατος), την ανθρώπινη υγεία (κακής ποιότητας νερό), τον ελεύθερο 
χρόνο και την αναψυχή (περιορισμοί στον τουρισμό), την αλιεία και τη ναυσιπλοΐα, καθώς 
και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την ήδη απειλούμενη βιοποικιλότητα.

Η κεντρική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το ζήτημα μιας ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των υδάτων που θα ξεκινά από τη σημερινή και τη μελλοντική ζήτηση νερού και 
θα αποτελέσει με αυτόν τον τρόπο τον βασικό παράγοντα για την επιτυχή αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

14. Αλιεία

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξήθηκε κατά τον τελευταίο αιώνα κατά περίπου 0,6°C και 
η στάθμη των θαλασσών ανέβηκε κατά 17 εκατοστά. Στο ίδιο διάστημα, η θερμοκρασία τόσο 
των θαλάσσιων συστημάτων όσο και των συστημάτων γλυκού νερού αυξήθηκε κατά 0,04 °C, 
ενώ η θερμοκρασία επιφανείας αυξήθηκε ταυτόχρονα κατά 0,6 °C.

Είναι φανερό ότι η κλιματική αλλαγή θα φέρει σημαντικές μεταβολές για τη θαλάσσια αλιεία 
και τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων αναμένεται 
αύξηση της θερμοκρασίας και, ως εκ τούτου, και αύξηση της στάθμης των θαλασσών, 
αλλαγές στην ατλαντική θερμοαλατική κυκλοφορία, στην αλατότητα, καθώς και στη 
γεωγραφική εξάπλωση των οργανισμών, τη μετοίκηση πληθυσμών ψαριών και τη μείωση της 
ποσότητας του φυτικού πλαγκτού. Επομένως, η αλλαγή του κλίματος έχει άμεσο αντίκτυπο
στο ποσοστό επιβίωσης, την εξάπλωση, τη γονιμότητα και τη συμπεριφορά των επιμέρους 
ζώων και συνακόλουθα στο μέγεθος και την εξάπλωση των αποθεμάτων της βιομηχανικής 
αλιείας.

Συνεπώς χρειαζόμαστε ένα εκτενές γενικό σχέδιο για τις θάλασσες, όπως προβλέπει η οδηγία 
για τη στρατηγική για τις θάλασσες, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη και πιο 
βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών και πόρων.

15. Διαχείριση αποβλήτων και διαχείριση πόρων

Η ευρωπαϊκή διαχείριση αποβλήτων και πόρων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές προκλήσεις: 
αφενός μπορούμε να επισημάνουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα συνεισφέρει 
ήδη στη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του τομέα των αποβλήτων και 
αυτό ασφαλώς συνιστά επιτυχία. Δυστυχώς όμως είμαστε αναγκασμένοι να διαπιστώσουμε 
επίσης ότι οι ποσότητες των αποβλήτων εξακολουθούν παρ’ όλες τις προσπάθειες να 
αυξάνονται. Οι προγνώσεις για το μέλλον δείχνουν παρόμοια τάση: ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος περιμένει αύξηση της ποσότητας των οικιακών αποβλήτων κατά 



PR\728472EL.doc 45/73 PE407.892v01-00

EL

25% στο διάστημα 2005 – 2020, ενώ προβλέπει όμως σημαντική μείωση των εκπομπών του 
τομέα των αποβλήτων κατά παραπάνω από 80% σε σύγκριση με το τέλος της δεκαετίας του 
’80.

Ως εκ τούτου πρέπει να βασιστούμε περισσότερο στη βιολογική προεπιλογή και την 
ανακύκλωση υλικών για την αποφυγή των άμεσων εκπομπών από τους χώρους υγειονομικής 
ταφής. Επιπροσθέτως, η ενεργειακή χρησιμοποίηση των αποβλήτων ακολουθούμενη από 
συνδυαστική παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού συνεισφέρει σημαντικά στην αποφυγή 
των άμεσων εκπομπών αντικαθιστώντας ορυκτά καύσιμα στην παραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας. Θα ήταν ασφαλώς εύλογο να εφαρμοστεί αυστηρά η αρχή της εγγύτητας: οι 
μεταφορές αποβλήτων σε μεγάλες αποστάσεις πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να 
περιοριστούν οι άμεσες εκπομπές του τομέα των αποβλήτων.

16. Μέτρα προσαρμογής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλυσε ήδη τη θέση του για το ζήτημα αυτό στο ψήφισμά του 
της 10ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Η προσαρμογή της 
Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος – επιλογές δράσης για την ΕΕ» ((COM(2007) 354). Η 
παρούσα τελική έκθεση της προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος 
υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη συνοχής και συνολικού συντονισμού των μέτρων 
προσαρμογής σε κοινοτικό επίπεδο και επαναλαμβάνει το αίτημά του για ένα κοινοτικό 
πλαίσιο σχεδιασμού μέτρων προσαρμογής. Εδώ πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή της 
επικουρικότητας, καθώς οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα καταφέρουν 
καλύτερα να αντιδράσουν με βάση τις εμπειρίες τους δίνοντας πολιτικές λύσεις.

17. Υγεία

Η αλλαγή του κλίματος επιδρά στην ανθρώπινη υγεία τόσο μέσω της μεταβολής των 
καιρικών εναλλαγών (π.χ. πιο έντονα και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα) όσο και 
έμμεσα μέσω μεταβολών που αφορούν την ποιότητα και την ποσότητα του νερού, του αέρα 
και της τροφής καθώς και τα οικοσυστήματα, τη γεωργία, τους βιοτικούς πόρους και τις 
υποδομές. Η ΠΟΥ διαπιστώνει ότι οι κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν τις ασθένειες που 
μεταδίδονται είτε με το νερό είτε με διάφορους ξενιστές όπως τα κουνούπια. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται ασθένειες όπως η διάρροια, η ελονοσία ή ασθένειες του μεταβολισμού 
εξαιτίας του υποσιτισμού. Από τις ασθένειες αυτές πλήττεται κυρίως η Αφρική. Πέρα από 
αυτό, οι κλιματικές μεταβολές επηρεάζουν την απελευθέρωση αλλεργιογόνων και την 
αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Σύμφωνα με την ΠΟΥ, κάθε χρόνο πεθαίνουν 150 000 
άτομα εξαιτίας των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος, ενώ άλλα πέντε εκατομμύρια 
αρρωσταίνουν. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι έμμεσες συνέπειες των πλημμυρών, της 
αποξήρανσης του εδάφους, της καταστροφής των σοδειών, των αλλαγών στη χλωρίδα και 
την πανίδα και καταστροφών εξαιτίας καιρικών φαινομένων. Η ιδιαίτερη πρόκληση που
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στον τομέα αυτόν είναι διττή: αφενός πρέπει να 
ενισχύσουμε σημαντικά τα συστήματα υγείας μας επειδή έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν 
ορισμένες συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στην υγεία, αφετέρου οι πολύ διαφορετικοί 
κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή απαιτούν και τα ανάλογα 
προληπτικά μέτρα.
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18. Ανάπτυξη και απασχόληση

Η Ευρώπη κατέχει εξαιρετική θέση εκκίνησης στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για μια 
οικονομία με λίγες εκπομπές. Γι’ αυτό, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτήν την κατάσταση για 
να δοθεί ώθηση στην καινοτομία που θα δημιουργήσει, σε απόλυτη συμφωνία με τη 
στρατηγική της Λισαβόνας, νέες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας στον 
τομέα των καθαρών τεχνολογιών. Εδώ βρίσκεται μια πραγματική οικονομική ευκαιρία που 
την προσφέρουν η αλλαγή του κλίματος και τα πολιτικά μέτρα για την αναχαίτισή της και δεν 
πρέπει να τη χάσουμε από απαισιοδοξία.

Ως εκ τούτου, πρέπει να επικεντρωθούμε στο να καταστήσουμε δυνατή την πρόσβαση των 
αποδοτικών, καινοτόμων τεχνολογιών στην αγορά, στην άρση των γραφειοκρατικών 
εμποδίων και την ταυτόχρονη δημιουργία μηχανισμών κινήτρων που θα διευκολύνουν τη 
μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε 
όλες τις ευκαιρίες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για απόδοση, καινοτομία, πρώτες ύλες και 
τεχνολογίες του μέλλοντος, καθώς και για τις αγορές.

19. Προώθηση των τεχνολογιών του μέλλοντος

Η αύξηση της απόδοσης είναι αναγκαία, όχι όμως και ικανή συνθήκη στον αγώνα κατά της 
κλιματικής αλλαγής, γιατί δεν μπορεί αφ’ εαυτού να πυροδοτήσει την αναγκαία τεχνολογική 
επανάσταση για να βγούμε από το αδιέξοδο του άνθρακα. Μολονότι η εμπορία δικαιωμάτων 
εκπομπών είναι το σημαντικότερο στοιχείο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την 
προστασία του κλίματος προκειμένου να επιτύχουμε λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
μέσω της αύξησης της απόδοσης, φαίνεται ότι θα ευνοηθούν εδώ μόνο εκείνες οι τεχνολογίες 
και διαδικασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί και είναι έτοιμες για την αγορά. Έτσι δεν μπορεί 
να επιτευχθεί η μείωση των δαπανών ούτε για την ανάπτυξη εντελώς νέων και ως εκ τούτου 
ακριβών τεχνολογιών ούτε για τη διείσδυση στην αγορά τεχνολογιών που έχουν ήδη
αναπτυχθεί, που όμως είναι επειγόντως απαραίτητες για την εκπλήρωση των 
μακροπρόθεσμων στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ως εκ τούτου, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να δημιουργήσουμε θεμελιώδεις μηχανισμούς 
κινήτρων και μέτρα στήριξης προκειμένου να καταστεί δυνατή η απαραίτητη τεχνολογική 
ανανέωση, να μειωθούν οι τρέχουσες δαπάνες για ακριβές, αλλά νέες τεχνολογίες, και να 
μπορούν μελλοντικά να θεσπιστούν και να επιτευχθούν αυστηρότεροι στόχοι μείωσης.

20. Έξυπνα συστήματα υπολογιστών και τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών

Ο τομέας των ΤΠΕ ευθύνεται σήμερα για το 2% των παγκοσμίων εκπομπών CO2. Ωστόσο, ο 
εν λόγω κλάδος θα μπορούσε όχι μόνο να μειώσει τις δικές του εκπομπές CO2, αλλά 
πρωτίστως να αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές με ενεργειακή απόδοση για ολόκληρη την 
εθνική οικονομία. Ως εκ τούτου, είναι επειγόντως απαραίτητη η μεγαλύτερη επικέντρωση 
στη δοκιμή, επαλήθευση της καταλληλότητας, καθιέρωση και περαιτέρω διάδοση μεθόδων 
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που θα βασίζονται στους υπολογιστές και τις ΤΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης.

21. Χρηματοδότηση και δημοσιονομικά ζητήματα 

Ο σημερινός κοινοτικός προϋπολογισμός δεν αρκεί για την επίτευξη των στόχων της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ πρέπει όμως να δραστηριοποιηθεί από την 
άποψη της δημοσιονομικής πολιτικής τόσο στους κεντρικούς τομείς της προώθησης και 
ανάπτυξης τεχνολογιών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την αναπτυξιακή 
βοήθεια όσον αφορά το κλίμα όσο και για την ενίσχυση διασυνοριακών μέτρων 
προσαρμογής, για αύξηση της απόδοσης και για βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών, 
σύμφωνα με την κοινοτική αρχή της αλληλεγγύης. Ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση θα ήταν να καταρτιστεί ένας κατάλογος όλων των υφισταμένων μέσων 
χρηματοδότησης και της σημασίας τους για τους ευρωπαϊκούς στόχους αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και να εκπονηθούν βάσει αυτής της «κλιματικής καταγραφής» προτάσεις 
για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσαρμογή 
των γραμμών του προϋπολογισμού στις απαραίτητες προϋποθέσεις της πολιτικής για το 
κλίμα. Εκτός αυτού, οι αχρησιμοποίητοι δημοσιονομικοί πόροι θα μπορούσαν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως για στόχους της πολιτικής για το κλίμα.

22. Παιδεία, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

Το θέμα της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να έχει πολύ πιο έντονη παρουσία στην 
καθημερινή ζωή μας. Ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν οι απλές και ευέλικτες προδιαγραφές ασφαλείας για όλους τους τομείς της 
καθημερινής ζωής. Επίσης, πρέπει να προσαρμόσουμε επειγόντως τόσο την επαγγελματική 
κατάρτιση όσο και τις επαγγελματικές σχολές και τις σπουδές σε ανώτερα και ανώτατα 
τεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στις προκλήσεις της οικονομικής διαρθρωτικής αλλαγής, που 
επιταχύνεται από την αλλαγή του κλίματος και τις επιπτώσεις της. Σε αυτό το πλαίσιο ανήκει 
και η δημιουργία επαγγελματικών προτύπων σε σχέση με το κλίμα. Στην παρούσα τελική 
έκθεση αναφέρθηκε ως ένα ενδεχόμενο μέτρο ευαισθητοποίησης και ένα ευρωπαϊκό έτος 
επάρκειας πόρων προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σε όλα τα επίπεδα της 
πολιτικής όσον αφορά μια πιο αποδοτική χρήση των πόρων και να γίνει με αφορμή την 
αλλαγή του κλίματος μια εντατική συζήτηση για τη διαθεσιμότητα και τη χρησιμοποίηση των 
πόρων.

23. 2050 – το μέλλον αρχίζει σήμερα

Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα του οποίου τα αίτια 
είναι διαρθρωτικά. Ασφαλώς, ένα από αυτά είναι η απερίσκεπτη χρήση των πόρων μας: οι 
πόροι που χρειάζεται σήμερα ο παγκόσμιος πληθυσμός ξεπερνούν ήδη κατά το ένα τέταρτο 
την ικανότητα αναγέννησης της φύσης. Με τον τρόπο ζωής μας στερούμε από τις επόμενες 
γενιές τους βιοτικούς τους πόρους. Ως εκ τούτου, φαίνεται απολύτως απαραίτητο να 
αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος και οι επιπτώσεις της με πολιτικά μέτρα, με βάση μια 



PE407.892v01-00 48/73 PR\728472EL.doc

EL

μακρόπνοη προοπτική, και να εφαρμοστούν με συνέπεια οι στρατηγικές αποφάσεις στις 
οποίες βασίζεται, χωρίς να προτάσσονται βραχυπρόθεσμοι πολιτικοί στόχοι.

Ένας αειφόρος τρόπος ζωής δεν θα είναι εφικτός χωρίς τη συμβολή της οικονομίας, της 
επιστήμης, των μέσων ενημέρωσης, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των ίδιων 
των πολιτών. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να μην συνθηκολογήσουμε μπροστά στον 
πολύπλοκο χαρακτήρα του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να αντιδράσουμε 
με προορατική βούληση διαμόρφωσης και με ηγετικές ικανότητες στην πολιτική, την 
οικονομία και την κοινωνία απέναντι στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις, με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η αλλαγή των καιρών όσον αφορά την 
ενεργειακή και κλιματική πολιτική, που αντικατοπτρίζεται στον περιορισμό των πρώτων 
υλών. Και καλούμαστε να ενεργήσουμε σήμερα, γιατί με τις σημερινές μας ενέργειες
καθορίζουμε το μέλλον μας.
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ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

 Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30
 Exchange of views with Commissioner Dimas

 Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00
 Discussion on COP 13 draft resolution

 Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30 
1st thematic session: Climate impact of different levels of warming

 Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30
 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012

 Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30
 Vote on COP 13 draft resolution

 Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007
Delegation visit to China

 Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30 
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives

 Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007
EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia

 Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30 
 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views 

 Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30 
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment
 Consideration of draft resolution on adaptation
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13
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 Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30 
 Consideration of Florenz draft interim report

 Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30 
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests

 Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008
Delegation visit to India and Bangladesh

 Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation 

 Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30 
5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level

 Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30 
 Consideration of amendments to Florenz draft interim report

 Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security

 Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30 
 Vote on draft resolution on adaptation

 Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30
 Vote on Florenz draft interim report

 Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008
Delegation visit to United States

 Thursday, 29.05.2088,
7th thematic session: Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context

 Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008
Citizens' Agora on Climate Change

 Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30
 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies
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 Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30 
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions 
 First exchange of views without document on Florenz draft report

 Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30
 Second exchange of views without document on Florenz draft report

 Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30 
 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 

Sustainable Development of France

 Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30
 First consideration of Florenz draft report

 Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30
 Second consideration of Florenz draft report

 Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008
Delegation visit to Russia

 Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas

 Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc)
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 November STR (tbc)
Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14

 Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg)
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development 

 Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30 
 Adoption of Florenz draft report

 10-12.12.2008
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland
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 Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc)
 Exchange of views on outcome of COP 14

***

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Vittorio Prodi

Key-note speaker: 
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany

Experts:
Prof. Dr. Richard LINDZEN 
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology

Michel JARRAUD 
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland

Prof. Javier MARTIN VIDE
University of Barcelona

Dr. Malte MEINSHAUSEN 
Institute for Climate Impact Research, Germany

Dott.ssa Cristina SABBIONI 
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy

Prof. Sir Brian HOSKINS
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom

Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE 
Vice-Chair of IPCC Working Group II, 
Catholic University of Louvain, Belgium

Prof. Dr. Robert WATSON
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, United Kingdom
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30

Theme leader: Satu Hassi

Key-note speakers:
John ASHTON
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office

Yvo DE BOER, 
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change

Experts:
H.E. Takekazu KAWAMURA 
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium

H.E. C. Boyden GRAY 
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium 

Ronglai ZHONG
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium

Karsten NEUHOFF
Faculty of Economics
University of Cambridge

Nick CAMPBELL
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France

Katherine WATTS
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium

Chris MOTTERSHEAD
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom

Andrei MARCU
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30

Theme leader: Philippe Busquin

Key-note speakers:
Prof. Carlo RUBBIA
Nobel Prize for Physics

Günter VERHEUGEN
Vice-President of the European Commission

Experts:
Kevin ANDERSON, 
Professor, Tyndall Center, University of Manchester

Stefan MARCINOWSKI, 
Member of Board of Executive Directors, BASF AG

Graeme SWEENEY, 
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell 

Bernard FROIS, 
CEA Grenoble

Milan NITZSCHKE, 
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE)
Solarworld AG, Authorized Representative

4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30

Theme leader: Cristina Gutiérrez-Cortines

Key-note speaker:
Kaveh ZAHEDI
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator

Experts:
Dr. Franz FISCHLER
President of Ecosocial Forum Europe 

Dr. Henning STEINFELD
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) 
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John LANCHBERY
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds 

Prof. Riccardo PETRELLA
International Committee for the World Contract on Water 

Prof. John A. DRACUP
Professor at the University of California, Berkeley 

Prof. Seppo KELLOMAKI
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu 

5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30

Theme leader: Etelka Barsi-Pataky

Experts:
Gordon MCINNES
Deputy Director, European Environment Agency

Philippe EYDALEINE
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM 

Matthias WISSMANN
President of VDA

Jos DINGS
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment
Christian AZAR
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology

Lars Göran JOSEFSSON
CEO, Vattenfall 

Felix MATTHES
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) 
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00

Theme leader: Justas Vincas Paleckis

Key-note speaker:
Dr. Rajendra K. PACHAURI 
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize
laureate

Experts:
Prodipto GHOSH
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India 

Rubens BORN
Vitae Civilis, Brazil

Amjad ABDULLA
Environment Ministry, Maldives

Frank ACKERMAN
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University

Tapani VAAHTORANTA
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki

7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30

Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels

Key-note speaker:
Pascal LAMY
Director-General of the World Trade Organisation

Experts:
Matthew STILWELL
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development

René VAN SLOTEN
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council)
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Adam JACKSON
Climate Change Director, Tesco

John MONKS
Secretary General, ETUC

Michele DE NEVERS
Senior Manager, Environment Department, World Bank

Mike MATHIAS
Chair, CONCORD Policy Forum

8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday
23 June 2008, 15:00 – 18:30

Theme leader: Bairbre de Brún

Key-note speaker:
Ken LIVINGSTONE
Former Mayor of London

Experts:
Frederic XIMENO I ROCA
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña

Mark HARBERS
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder)

Gösta GUSTAVSSON
Vice Mayor of Linköping, Sweden

Carin Ten Hage
Director Programme "Planet Me"
TNT 

Neil HARRIS
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe

Franco MIGLIETTA
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze

***

All documents related to the Thematic Sessions can be found on :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE

Place Date Chair of the Delegation

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi

EP-delegation 
to COP 13, 

Bali

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras

Delhi, India /

Dhaka, 
Bangladesh

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part)

Washington, 
US

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi

Moscow, 
Russia

29.09.- 01.10.2008 tbc

EP-delegation 
to COP 14, 

Poznan

10.12.- 12.12.2008 tbc

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS

Meeting Date CLIM representatives

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Bejing and Tibet,

 23-29 June 2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP-South Africa 
interparliamentary meeting

Strasbourg, 

5-6 September 
2007

Guido SACCONI, Chairman

COP 8 to the UN Convention to 
combat desertification

Madrid, 
11-14 September 

2007

Roberto MUSACCHIO, vice-
chairman, reported back to CLIM

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Strasbourg,

 26-27 September 
2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP delegation for relations with 
India

Brussels, 
21 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

EP-Canada interparliamentary 
meeting

Brussels,

22 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Baltic Sea Parliamentary 
Conference (BSPC), working 
group on energy and climate 
change

Tallinn, 

5 February 2008

Paul RÜBIG, EP representative 
in the working group

EP-Mexico interparliamentary 
meeting

Strasbourg,

22 May 2008

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur
Elisa FERREIRA

EP-US interparliamentary 
meeting

Ljubljana,
 24-26 May 2008

Romana JORDAN CIZELJ to 
report back to CLIM

EP-Japan interparliamentary 
meeting

Brussels,
3 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Romana JORDAN CIZELJ
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES 

Subject Date Participants

CLIM 1st thematic session
Brussels, 

10 September 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Vittorio PRODI, theme-leader
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker

Delegation visit to Bejing Bejing, 
7 November 2007

Guido SACCONI, Chairman 

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation

Adoption of resolution in view 
of COP 13 

Strasbourg, 

14 November 2007

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Satu HASSI, rapporteur on COP 13

CLIM 3rd thematic session
Brussels, 

19 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Philippe BUSQUIN, theme-leader
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker
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In the context of the COP 13 Climate negotiations:

Joint Press Conference with 
Commission

Bali, 11 December 
2008 

Commissioner Dimas
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians

Bali, 12 December 
2008

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table 

Joint Press Conference with 
Council and Commission

Bali, 15 December 
2008

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13

Delegation visit to Delhi Delhi, 
5 February 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation
Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session 
Brussels, 

26 March 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker

Delegation visit to Washington Washington, 
30 April 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

Adoption of CLIM interim 
report

Strasbourg, 
21 May 2008

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
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CLIM 8th thematic session
Brussels, 

23 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker

Presentation of results of 
Eurobarometer survey

Brussels, 
11 September 2008

Commissioner Wallström

Guido SACCONI, Chairman

Delegation visit to Moscow Moscow, 
1 October 2008 (tbc) tbc



PE407.892v01-00 64/73 PR\728472EL.doc

EL

ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS

Meeting Date CLIM representatives

Joint Parliamentary Meeting on 
climate change

Brussels, 1-2 
October 2007

EP activity - several CLIM 
members

Hearing and exchange of views 
with EU delegation of French 
National Assembly 

Paris, 17 October 
2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Meeting of the Chairpersons of 
the committees responsible for 
energy and the environment 
from the national parliaments 
and the European Parliament 
organised by the Slovenian 
National Assembly

Ljubljana, 

20-21 January 2008
Guido SACCONI, Chairman

Joint Parliamentary Meeting on 
energy and sustainable 
development

Strasbourg, 
20-21 November 

2008

EP activity - several CLIM 
members

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS

Informal Environment Council
Ljubljana/Brdo

10-12 April 2008
Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya

Barcelona, 
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008

EP activity - several CLIM 
members

International Expo 2008, 
European Day

Zaragoza, 
5 September 2008

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman

OTHER ACTIVITIES

Request for an Eurobarometer 
survey on Europeans´attitudes 
towards climate change

to be delivered end 
of August 2008

Request to the EP Bureau to ask 
the Secretary-General to look into 
the possibility of setting-up within 
the EP a scheme for emissions 
offsetting

letter by CLIM 
Chairman of 
31.3.2008
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change
By IEEP, 03/09/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed.

Climate change legislation and initiatives at EU level
By Copenhagen Economics, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states.

Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy
By Ecofys, 05/12/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change.

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs
By IEEP, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles).

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems
By IEEP, 07/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health.
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration
By Goossens, Policy Dept. A
(only internal; available upon request)
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration.

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future
By IEEP, 15/02/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking. 

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security 
State of play of post-Bali negotiations
By Ecofys, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets.

Engaging developing countries in climate change negotiations
By IEEP, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures.

Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and promote 
technology transfer and climate change-related projects. 

Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.
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Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices.

Climate change financing in developing countries
Compilation of briefing notes by several authors
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated budgets 
and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and effectiveness of 
the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation 
and mitigation of climate change in development policies and programmes at EU and 
international level and for climate risk assessment and recommendations for improvement 
(EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation and 
mitigation into development projects on a national and local level and recommendations for 
improvement (recipient countries perspective)

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use
By Wuppertal Institute, 23/06/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use. 

Delegations
China and climate change: Impacts and policy responses
By Prof Ash, London University, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions.

China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU
By Prof. Holslag, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035
This paper  briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided.

Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India
Cooperation
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts. 
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.

Russia and climate change
By IEEP, 15/09/08
Study will be available by end of July 2008.

Background information and external expertise
managed by EP Policy Department A
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Working Documents on Thematic Sessions
No 1 on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader
No 2 on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader
No 3 on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader
No 4 on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader

No 5 on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader

No 6 on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader

No 7 on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders

No 8 on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur
No 9 on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy 
No 10 on water 
No 11 on fisheries 
No 12 on health
No 13 on adaptation to the consequences of climate change
No 14 on agriculture 
No 15 on livestock breeding
No 16 on transport
No 17 on forests
No 18 on growth and employment 
No 19 on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS)
No 20 on soil protection
No 21 on energy efficiency in the building sector
No 22 on energy
No 23 on financing and budgetary affairs

***

All working documents can be found on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM
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