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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει την ιστορική ευθύνη της ΕΕ και άλλων μειζόνων παραγόντων εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών και των ανθρώπων που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ιδίως των γυναικών, που είναι τα κύρια θύματα της 
κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει την ανάγκη να ηγηθεί εκ νέου η ΕΕ στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για το κλίμα, με στόχο την επίτευξη μίας φιλόδοξης δεσμευτικής 
συμφωνίας στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος 
(UNFCCC), η οποία θα διεξαχθεί στο Παρίσι το 2015, επί τη βάσει μίας διεργασίας 
δίκαιου επιμερισμού των προσπαθειών· τονίζει ότι, προκειμένου να είναι αξιόπιστη σε 
αυτόν τον ηγετικό ρόλο και προκειμένου να ενθαρρύνει όλες τις άλλες χώρες να προβούν 
σε δεσμεύσεις περί μείωσης των εκπομπών, η ΕΕ θα πρέπει κατ' αρχάς να αναζωογονήσει 
τις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών της, στην επιδίωξη του τελικού στόχου της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου της κατά 80-95% έως το 2050·

2. αναγνωρίζει ότι, ύστερα από τις τελευταίες επιστημονικές εκθέσεις της διακυβερνητικής 
ομάδας εργασίας για τις κλιματικές μεταβολές (IPCC), το περιθώριο για δράση σε 
παγκόσμια κλίμακα περιορίζεται γρήγορα και ότι το κόστος της απραξίας είναι πολύ
μεγαλύτερο από το κόστος της έγκαιρης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής· εκπέμπει 
σήμα κινδύνου για το γεγονός ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μπορούν δυνητικά 
να αντιστρέψουν την πρόσφατη πρόοδο που σημειώθηκε προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ), ενδέχεται να αυξήσουν τα 
επίπεδα της πείνας στον κόσμο σε ποσοστό από 10% έως 20% μέχρι το 2050, ενώ ήδη 
ευθύνονται για απώλειες ζωών και μέσων διαβίωσης των ανθρώπων στις φτωχότερες και 
πλέον ευάλωτες χώρες του κόσμου·

3. επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί, ως θέμα προτεραιότητας, ότι οι ανεπτυγμένες 
χώρες θα είναι οι πρώτες που θα προβούν σε ταχεία μείωση των εκπομπών τους και θα 
παράσχουν τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά μέσα σε αναπτυσσόμενες χώρες για την 
προσαρμογή τους στην αλλαγή του κλίματος και τον μετριασμό των συνεπειών της· 
αντιτίθεται, ωστόσο, στη χρήση μηχανισμών αντιστάθμισης, όπως είναι ο μηχανισμός 
υγιούς ανάπτυξης, δεδομένου ότι αυτοί οι μηχανισμοί δεν έχουν αποδείξει ότι συνιστούν 
αποτελεσματικό μέσο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ καθυστερούν 
ουσιώδεις διαρθρωτικές αλλαγές στις οικονομίες των ανεπτυγμένων χωρών·

4. αναγνωρίζει τον κλιματικό στόχο που καθορίστηκε σε διεθνές επίπεδο για τη συγκράτηση 
της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε κάτω από 2°C σε σύγκριση με την 
προβιομηχανική εποχή· 

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τρεις δεσμευτικούς στόχους για το 2030, δηλαδή 
τη μείωση κατά τουλάχιστον 50% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κάτω από τα 
επίπεδα του 1990, την επίτευξη μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης 
τουλάχιστον του 40% και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά τουλάχιστον 30%· 
υπενθυμίζει ότι τόσο η ενεργειακή απόδοση, όσο και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας περιορίζουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου διευκολύνοντας με τον 
τρόπο αυτόν την επίτευξη ενός στόχου της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 50%·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά όλες τις 
επιδοτήσεις και τις κρατικές ενισχύσεις για τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική 
ενέργεια, καθώς και να οριστικοποιήσουν την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού με τρόπο 
που να ευνοεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

7. τονίζει ότι είναι ανάγκη να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα στον τομέα των μεταφορών· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ορισμένα βιοκαύσιμα δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στις προσδοκίες για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ενδέχεται να συμβάλουν 
στην αύξηση των τιμών των τροφίμων λόγω του ανταγωνισμού για εκτάσεις γης, και θα 
μπορούσαν να απειλήσουν την πρόσβαση των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων των 
αναπτυσσόμενων χωρών σε ζωτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων της γης και του 
νερού· είναι της γνώμης ότι, για να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο δικαίωμα 
στην τροφή, τα δημόσια κίνητρα για την παραγωγή βιοκαυσίμων από εδώδιμες 
καλλιέργειες (όπως είναι ο δεσμευτικός στόχος της ΕΕ για ποσοστό 10% της ενέργειας 
στις μεταφορές από ανανεώσιμες πηγές, ή οι σχετικές επιδοτήσεις) πρέπει να 
περιοριστούν και να καταργηθούν το αργότερο μέχρι το 2020· ειδικότερα, ζητεί να 
ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να αποτραπούν οι επιζήμιες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας για τις ευρωπαϊκές 
αγορές·

8. τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών 
δεδομένου ότι ο ποσοστιαίος στόχος για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενδέχεται 
να επιτυγχάνεται όλο και πιο δύσκολα με βιώσιμο τρόπο εάν εξακολουθήσει να αυξάνεται 
η συνολική ζήτηση ενέργειας για τις μεταφορές·

9. τονίζει την ανάγκη να συμφιλιωθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι με εκείνους που αφορούν 
την αλλαγή του κλίματος· υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί την ικανότητα 
ολόκληρων περιοχών να καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής τους, αποδεικνύοντας με τον 
τρόπο αυτό τη σχέση που αυτή έχει με τον στόχο για την εξάλειψη της φτώχειας 
παγκοσμίως, ο οποίος αποτελεί τη βάση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και των 
Βιώσιμων Αναπτυξιακών Στόχων που δρομολογήθηκαν στη Διάσκεψη «Ρίο+20»· ζητεί οι 
δύο αυτές διαδικασίες να ενσωματωθούν σ’ ένα ενιαίο, γενικό πλαίσιο για το διάστημα 
μετά το 2015·

10. υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ με τη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αλλαγή του κλίματος να στηρίξει τις προσπάθειες των 
αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, να μετριάσουν 
την αλλαγή του κλίματος, να προσαρμοστούν σ' αυτήν και να ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητά τους μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων, των επενδύσεων στην έρευνα, της 
μεταφοράς τεχνολογίας και των συνεισφορών στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, το 
οποίο πρέπει να τεθεί κατεπειγόντως σε πλήρη λειτουργία·

11. τονίζει τον κρίσιμο ρόλο της χρηματοδότησης η οποία προσφέρει στις αναπτυσσόμενες 
χώρες τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν φιλόδοξη δράση στον τομέα του κλίματος· 
επιμένει, συνεπώς, στην ανάγκη να οικοδομηθεί μια συνεπής χρηματοδοτική δομή για την 
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κλιματική αλλαγή· ζητεί από τα κράτη μέλη να βοηθήσουν ώστε να τηρηθεί η δέσμευση 
που έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες χώρες να χορηγούν, πέρα από τις δεσμεύσεις για την 
καταβολή του 0,7% του ΑΕΕ ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, και 100 δισεκατομμύρια 
δολάρια ετησίως στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έως 
το 2020·

12. επισημαίνει το γεγονός ότι, στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι γυναίκες είναι οι 
κυρίως υπεύθυνες στους τομείς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή· τονίζει πόσο 
σημαντική και αναγκαία είναι η ανάλυση με γνώμονα το φύλο και η ενσωμάτωση της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου σε όλα τα προγράμματα δράσης που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη και στοχεύουν στον μετριασμό των 
κλιματικών επιπτώσεων, στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και στον 
περιορισμό των κινδύνων καταστροφών·

13. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη επίδραση των εκπομπών από τις 
αερομεταφορές στην αλλαγή του κλίματος· εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ΕΕ χρειάστηκε να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ για τις μη ενδοενωσιακές πτήσεις· τονίζει την ανάγκη για ένα 
διευρυμένο και περισσότερο εύρυθμο σύστημα εμπορίας εκπομπών, το οποίο θα θέτει 
αποδοτικούς στόχους για το κλίμα, θα παρέχει αποτελεσματικά κίνητρα για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, θα θέτει μια ορθολογική τιμή για το CO2 και θα 
αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος των ορυκτών καυσίμων· τονίζει ότι το συνολικό 
ποσό των πιστωτικών μορίων άνθρακα πρέπει να μειώνεται βαθμιαία για να φτάσει, το 
2050, την ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα· θεωρεί απαραίτητο να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για δραστηριότητες σχετικές με το κλίμα και να τεθούν σε αποθεματικό, 
στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, ένα ποσοστό των εσόδων 
των δημοπρασιών για τη χρηματοδότηση της πλήρους λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου 
για το Κλίμα·

14. σημειώνει ότι σε πρόσφατη έκθεση που εκπόνησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος αναφέρεται ότι μεταξύ του 1990 και του 2012 η ΕΕ μείωσε τις εκπομπές 
της κατά 18%, ποσοστό το οποίο βρίσκεται κοντά στον στόχο μείωσης των εκπομπών 
κατά 20% έως το 2020· καλεί συνεπώς τους ευρωπαίους ηγέτες να αυξήσουν σε 30% τον 
στόχο για το 2020, ώστε να αποφευχθεί η μη ανάληψη δράσης κατά την περίοδο που 
απομένει μέχρι το 2020.
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