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Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (COP 17) στο 
Ντέρμπαν - Νότιος Αφρική

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 20ής Δεκεμβρίου 2005, του Συμβουλίου και των 
εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την 
αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η ευρωπαϊκή συναίνεση», και ιδίως τα 
σημεία 22, 38, 75, 76 και 105 αυτής1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Βουλής των 
Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, με τίτλο: «The impact of UK overseas aid on 
environmental protection and climate change adaptation and mitigation» (Ο αντίκτυπος 
της εξωτερικής βοήθειας του Ηνωμένου Βασιλείου στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην προσαρμογή στην κλιματική μεταβολή και τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής μεταβολής), που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2011,

– έχοντας υπόψη την επ’ ευκαιρία της Χιλιετίας Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών της 8ης

Σεπτεμβρίου 2000, η οποία ορίζει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως 
στόχους που καθόρισε από κοινού η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την 
ενσωμάτωση της διάστασης του περιβάλλοντος στην αναπτυξιακή συνεργασία,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Ναϊρόμπι της 25ης-29ης Μαΐου 2009, σχετικά με την 
αφρικανική διαδικασία για την καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση για την ανάπτυξη στον κόσμο, του 2010, εκτιμά ότι το 
συνολικό πρόσθετο κόστος του μετριασμού και της προσαρμογής στις φτωχές χώρες θα 
ανέρχεται μεταξύ 170 δισ. και 275 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως έως το 2030, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε συμφωνία για την μεταβολή του κλίματος θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες αναπτυξιακές διαδικασίες τόσο στο διεθνές επίπεδο 
(δηλαδή τους ΑΣΧ και την Διακήρυξη των Παρισίων επί της αποτελεσματικότητας της 
αρωγής), όσο και σε εθνικό επίπεδο (Εθνικά Προγράμματα Δράσης για την 
Προσαρμογή),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρωγή της ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να εγκαταλείψουν σταδιακά μια ανάπτυξη που βασίζεται σε υψηλές εκπομπές 
άνθρακα και να αναπτύξουν υποδομές χαμηλών εκπομπών άνθρακα· λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι η βοήθεια της ΕΕ θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την τοπική οικονομική 
ανάπτυξη, τις «πράσινες» θέσεις εργασίας και τον περιορισμό της φτώχειας και δεν 
πρέπει να συνδέεται με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή να χρησιμοποιείται για την 

                                               
1 ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ.1.
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επιχορήγησή τους, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των δανείων που χορηγεί επί του παρόντος η Παγκόσμια 
Τράπεζα για τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα πρέπει να συνάδει 
με τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη των κοινοβουλίων, ειδικότερα των αναπτυσσόμενων 
χωρών, μπορούν και θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο σε αυτόν τον τομέα, τόσο 
διασφαλίζοντας την υποχρέωση λογοδοσίας και την αποτελεσματικότητα της 
κυβέρνησης, όσο και παρέχοντας έναν καίριο σύνδεσμο γνώσης με τους ψηφοφόρους, 
δύο πτυχές που είναι σημαντικές για την διασφάλιση της ανθεκτικότητας μιας χώρας στην 
κλιματική μεταβολή,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάρχοντες χρηματοδοτικοί μηχανισμοί είναι περίπλοκοι και 
κατακερματισμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες χώρες χορηγοί δεν έχουν 
εκπληρώσει ακόμη την δέσμευση για διάθεση του 0,7% του ΑΕΠ για επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια ούτως ώστε να επιτευχθούν οι ΑΣΧ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 
οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις 
κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) εξαρτώνται από τις εθελοντικές συνεισφορές χορηγών 
για την αναπλήρωση των οικονομικών τους πόρων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης στον δασικό τομέα αποτελεί 
θεμελιώδες προαπαιτούμενο για τον διαρκή περιορισμό της αποψίλωσης των δασών·
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν στις διαπραγματεύσεις 
για το κλίμα παλαιότερες εμπειρίες σχετικές με την αντιμετώπιση προβλημάτων που 
συνδέονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, όπως το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο 
(FLEGT), σχέδιο το οποίο έχει σκοπό να περιορίσει την παράνομη υλοτομία μέσω της 
εστίασης στο ζήτημα της διακυβέρνησης στον δασικό τομέα,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να θεσπισθεί ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης 
όλων των μορφών χρηματοδότησης που διατίθενται για την προσαρμογή στη μεταβολή 
του κλίματος, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ένα χρηματοδοτικό σύστημα που υπόκειται σε 
λογοδοσία και λειτουργεί με διαφάνεια,

1. υπενθυμίζει ότι οι φτωχές χώρες είναι οι πλέον ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής 
μεταβολής και έχουν την μικρότερη ικανότητα προσαρμογής·

2. υπενθυμίζει ότι οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ροές που διοχετεύονται προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και προορίζονται για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα, 
παρότι αυξάνονται, καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος (λιγότερο του 5%) των 
εκτιμώμενων ποσών που θα χρειαστούν οι αναπτυσσόμενες χώρες για αρκετές δεκαετίες·

3. επιμένει ότι στο Ντέρμπαν είναι ανάγκη να οικοδομηθεί συγκροτημένη χρηματοδοτική 
αρχιτεκτονική για την κλιματική μεταβολή κυρίως για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα 
υπάρξει χρηματοδοτικό κενό μετά το 2012· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι χρειάζονται 
τόσο νέοι πόροι (π.χ. φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έκδοση ειδικών 
τραβηκτικών δικαιωμάτων, εισφορές επί της ναυσιπλοΐας/εναέριας κυκλοφορίας, κ.τ.λ.) 
όσο και αποτελεσματικοί μηχανισμοί υλοποίησης των δεσμεύσεων·
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4. συνηγορεί υπέρ της θέσπισης ενός μηχανισμού συμμόρφωσης προκειμένου να 
διασφαλισθεί αποτελεσματικότερη υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σε 
σχέση με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη χρηματοδότηση, την 
τεχνολογία και την ανάπτυξη ικανοτήτων·

5. καλεί τους χορηγούς να δεσμευθούν σχετικά με το ύψος των κονδυλίων προς πλήρωση 
των πόρων του Παγκόσμιου Περιβαλλοντικού Ταμείου, και εντός αυτού του πλαισίου, να 
εξακολουθήσουν να δίνουν υψηλή προτεραιότητα σε αφρικανικές χώρες και να 
κατανείμουν χρηματοδοτικούς πόρους βάσει των αναγκών και των προτεραιοτήτων των 
χωρών·

6. ενθαρρύνει την σύσταση ενός ταμείου για να επιβραβεύει τη μείωση των εκπομπών μέσω 
αειφόρων πρακτικών διαχείρισης γαιών ή να παρέχει κίνητρα προς αυτήν την 
κατεύθυνση, μεταξύ άλλων, μέσω της διατήρησης των δασών, της αειφόρου διαχείρισης 
των δασών, της αποφυγής της αποψίλωσης, της αναδάσωσης και της αειφόρου γεωργίας·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να δημιουργήσουν καλύτερους δεσμούς 
μεταξύ των ΑΣΧ και της κλιματικής μεταβολής, ενσωματώνοντας τόσο τις επιπτώσεις της 
κλιματικής μεταβολής όσο και την προσαρμογή σε αυτήν στα έργα και τα προγράμματα 
που έχουν ως σκοπό την επίτευξη των ΑΣΧ, και στις ευρύτερες στρατηγικές για τον 
περιορισμό της ένδειας και στις αναπτυξιακές πολιτικές· εντός αυτού του πλαισίου, 
παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει το εργαλείο χρηματοοικονομικής πληροφόρησής 
της προκειμένου να διευκολύνει την οικονομική ανάλυση των δεσμεύσεων της ΕΕ 
σχετικά με το κλίμα, καθώς και να βελτιώσει την ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος στις αναπτυξιακές πολιτικές·

8. ζητεί μετ’ επιτάσεως την θέσπιση θεσμικού πλαισίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
όλες οι πτυχές της ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας με ειδικότερη εστίαση στις 
λεγόμενες «κατάλληλες τεχνολογίες» (ΚΤ) οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις 
περιβαλλοντικές, ηθικές, πολιτισμικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές της 
κοινότητας για την οποία προορίζονται· ζητεί τη δημιουργία κοινοπραξιών 
εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patent pools), μέσω των οποίων ένας αριθμός 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που κατέχουν διαφορετικές οντότητες όπως εταιρείες, 
πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα, διατίθενται σε άλλους που ανήκουν σε μια 
κοινοπραξία για την παραγωγή ή την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας· ζητεί επίσης να 
γίνει σεβαστό το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα 
ευελιξίας που προβλέπει η συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον 
τομέα του εμπορίου (TRIPS)·

9. υπενθυμίζει ότι μόνο η δημόσια χρηματοδότηση είναι καίριας σημασίας να φθάσει στις 
πλέον ευάλωτες κοινότητες οι οποίες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική 
μεταβολή και για να βοηθήσει τις φτωχές χώρες να ακολουθήσουν βιώσιμες 
αναπτυξιακές στρατηγικές· τονίζει, επιπλέον, ότι η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των 
κρατών μελών πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα κονδύλια αυτά θα είναι επιπρόσθετα στους 
υφιστάμενους στόχους της αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
3 της UNFCCC· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κριτήρια «επιπρόσθετης 
χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της μεταβολής του κλίματος» κατά τρόπο 
μετρήσιμο, ανακοινώσιμο και επαληθεύσιμο, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του Μπαλί, 
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του Δεκεμβρίου 2007·

10. σημειώνει το τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υλοποιήσουν έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας τεχνολογία, 
πραγματογνωμοσύνη και επενδύσεις·

11. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» έχει ως στόχο να παραγάγει θετικά 
αποτελέσματα σε σχέση με την μείωση της ρύπανσης, μολαταύτα η εφαρμογή της αρχής 
συναντά ακόμη προβλήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της κλιματικής μεταβολής να λάβει υπόψη αυτό το ζήτημα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια·

12. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές που προκαλούνται από την 
αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, είναι αναγκαίο να τελεσθεί μεταστροφή από 
την στενή διαδικασία της ποσοτικοποίησης των ροών του άνθρακα στα δάση προς μια 
ευρύτερη προσέγγιση, η οποία συμπεριλαμβάνει την αναγνώριση των άμεσων και 
υποκείμενων αιτίων της αποψίλωσης, βάσει μιας διαδικασίας διαβούλευσης παρόμοιας με 
τη διαδικασία διαβούλευσης της Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης·

13. καλεί επιπλέον την ΕΕ να μεριμνήσει ώστε το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τη 
μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών (REDD +) να 
συμπεριλάβει ασφαλιστικούς μηχανισμούς που εγγυώνται ότι τα δικαιώματα των 
πληθυσμών που ζουν μέσα στα δάση δεν παραβιάζονται και ότι η απώλεια των δασών 
ανακόπτεται αποτελεσματικά· πιο συγκεκριμένα, επιμένει ότι το REDD + δεν θα πρέπει 
να υπονομεύσει οιαδήποτε πρόοδο έχει σημειωθεί έως τώρα μέσω της επιβολής της 
δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου (FLEGT), ιδιαίτερα όσον 
αφορά με την διακυβέρνηση στον δασικό τομέα, και την αποσαφήνιση και την 
αναγνώριση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας βάσει εθιμικού δικαίου·

14. εκτιμά ότι ο χρηματοδοτικός μηχανισμός για το REDD θα πρέπει να έχει ως βάση 
κριτήρια επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης στον δασικό τομέα, και 
να λαμβάνει υπόψη τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου για την Βιοποικιλότητα 2011, 
όπως αυτοί ορίσθηκαν στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ) κατά τη 10η

Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 10) στη Ναγκόγια·

15. καλεί την Παγκόσμια Τράπεζα να διασφαλίσει ότι το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας είναι 
«ευφυές ως προς το κλίμα»·

16. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί επαρκής έρευνα στο θέμα της 
μετανάστευσης ως αποτελέσματος της μεταβολής του κλίματος ώστε να αντιμετωπισθεί 
σωστά αυτό το ζήτημα.


