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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δέσμευση που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία, 
δυνάμει της τροποποίησης της Ντόχα για τον περιορισμό, κατά τα έτη 2013 έως 2020, των 
μέσων ετήσιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο 80 % των εκπομπών του έτους αναφοράς, 
θεωρείται ανεπαρκής λαμβανομένης υπόψη της ολοένα μεγαλύτερης συναίνεσης σχετικά με 
την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επικύρωσαν ποτέ το 
Πρωτόκολλο του Κιότο, ο Καναδάς δεν είναι πλέον συμβαλλόμενο μέρος και η Ιαπωνία, η 
Νέα Ζηλανδία και η Ρωσική Ομοσπονδία δεν έχουν αναλάβει στόχο για τη δεύτερη περίοδο 
δέσμευσης. Με σκοπό την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης κατά τις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών καθίσταται συνεπώς 
ζωτικής σημασίας να ανταποκριθεί η ΕΕ στις δεσμεύσεις της και να εξασφαλίσει τη συνέχιση 
ενός δεσμευτικού διεθνούς νομικού πλαισίου.

Παρά τα σημεία που εκτέθηκαν ανωτέρω, η τροποποίηση της Ντόχα παρουσιάζει και θετικά 
στοιχεία, όπως την αυτόματη διόρθωση του στόχου ενός συμβαλλόμενου μέρους 
προκειμένου να αποφευχθεί αύξηση των εκπομπών του πέραν του μέσου όρου των 
παλαιότερων εκπομπών του και το γεγονός ότι διευκολύνεται κατά πολύ η διεργασία 
καθορισμού πιο φιλόδοξων στόχων. Θετικό στοιχείο αποτελεί επίσης η συναίνεση των 
Μερών της σύμβασης για την έγκριση "συμπεφωνημένου αποτελέσματος με νομική ισχύ 
δυνάμει της σύμβασης που ισχύει για όλα τα Μέρη" το αργότερο μέχρι το 2015, αποτέλεσμα 
το οποίο πρέπει να τεθεί σε ισχύ και πρέπει να εφαρμοσθεί από το 2020.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η κλιματική διπλωματία, η οποία περιλαμβάνει και 
την πτυχή για την ασφάλεια του κλίματος, θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και ότι η δέσμευση στην τροποποίηση της Ντόχα πρέπει να 
αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας το οποίο θα εγγράφεται πάντα στις ημερήσιες διατάξεις 
συνεδριάσεως σε διμερές επίπεδο με τρίτες χώρες, ιδίως δε στο πλαίσιο όλων των συνόδων 
κορυφής με τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ οι οποίοι δεν έχουν μέχρι στιγμής αναλάβει 
τη δέσμευση αυτή. 

***********

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο 
Κοινοβούλιο την έγκριση της πρότασής του. 



PE527.952v02-00 4/4 AD\1021611EL.doc

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 3.3.2014

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

34
1
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Mário David, Susy De Martini, Michael 
Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Wolfgang 
Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Francisco José Millán 
Mon, María Muñiz De Urquiza, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, 
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek 
Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Davor Ivo Stier, 
Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Μαριέττα 
Γιαννάκου, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Emine Bozkurt, Andrew Duff, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Emilio 
Menéndez del Valle, Luis Yáñez-Barnuevo García

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Zdravka Bušić, Carmen Fraga Estévez, Czesław Adam 
Siekierski, Wim van de Camp


