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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής: «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: 
προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» 
(2009/2152(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)0147),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την προσαρμογή της 
Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος και τις επιλογές δράσης για την ΕE1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με θέμα: «2050: το μέλλον αρχίζει 
σήμερα – συστάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την 
αλλαγή του κλίματος»2,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος 
(UNFCCC) και το προσαρτημένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και της 
Επιτροπής Αλιείας (A7-0000/2009),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αλλαγή του κλίματος 
αναγνωρίζονται ως εξαιρετικά σοβαρές απειλές,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θα έχει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και εάν επιτευχθεί συγκράτηση και περιορισμός των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, θα απαιτηθούν σημαντικές προσπάθειες 
προσαρμογής για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος θα πλήξουν τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό την καθεμιά,

1. χαιρετίζει την προαναφερόμενη Λευκή Βίβλο·

2. συμφωνεί με τον στόχο του προτεινόμενου πλαισίου προσαρμογής της ΕΕ, δηλαδή τη βελτίωση 
της προσαρμοστικότητάς της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του 
κλίματος,

                                               
1 ΕΕ C 247 E, 15.10.2009, σ. 41.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0042.
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3. επισημαίνει τη σημασία της ένταξης της προσαρμογής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· 

Βελτίωση της γνωστικής βάσης

4. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, ότι χρειάζονται περισσότερες γνώσεις όσον αφορά τις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, ώστε να καταστεί δυνατή η όσο το δυνατόν ευρύτερη 
διάδοση των πληροφοριών που προκύπτουν από την έρευνα και, συνακόλουθα, η ανάπτυξη 
κατάλληλων μέτρων προσαρμογής· 

5. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες στο πλαίσιο του τρέχοντος έβδομου 
προγράμματος πλαισίου και των μελλοντικών προγραμμάτων πλαισίων για την έρευνα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα κενά γνώσεων και να αναπτυχθούν τρόποι και 
τεχνικές για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· 

6. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας για την ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και την ανάγκη να προσδιοριστεί η ικανότητα 
προσαρμογής σε ολόκληρη την ΕΕ· 

7. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Μηχανισμός Διαλογής Πληροφοριών δεν 
είναι περιττός, δεδομένης της ύπαρξης άλλων συστημάτων, όπως το Ενιαίο Σύστημα 
Πληροφοριών για το Περιβάλλον (Shared Environmental Information System - SEIS) και η 
Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (Global Monitoring for 
Environment and Security - GMES), και ότι θα προσφέρει προστιθέμενη αξία όσον αφορά την 
προετοιμασία της ΕΕ για το έργο της κατάρτισης, της χρηματοδότησης και της εφαρμογής 
κατάλληλων σχεδίων προσαρμογής· 

Ενσωμάτωση της προσαρμογής στις πολιτικές της ΕΕ

Ύδατα

8. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τα ύδατα, καθώς η αλλαγή του κλίματος θα έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην ποσότητα και στην ποιότητα των υδάτων·

9. τονίζει ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μεγάλες ποσότητες υδάτων στην ΕΕ μέσω της 
αποδοτικότερης διαχείρισής τους·  

10. τονίζει τη σημασία της πλήρους ένταξης της προσαρμογής στα σχέδια διαχείρισης των 
υδρογραφικών λεκανών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύθηκαν στις 30 
Νοεμβρίου 2009·

11. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής της οδηγίας για τις πλημμύρες1, η οποία προβλέπει 
ολοκληρωμένο μηχανισμό για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των αυξημένων 
κινδύνων πλημμύρας λόγω της αλλαγής του κλίματος, καθώς και για την ανάπτυξη 
προσεγγίσεων όσον αφορά την προσαρμογή· 

Γεωργία

                                               
1 Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007 , για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (ΕΕ L 288, 6.11.2007, σ. 27)·
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12. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η προσαρμοσιμότητα των γεωργικών οικοσυστημάτων μέσω της 
χρήσης των φυσικών πόρων, ιδίως των υδάτων και του εδάφους, με πιο βιώσιμο τρόπο· 

13. θεωρεί ότι η κοινή γεωργική πολιτική έχει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο όσον αφορά την 
προσαρμογή· 

Έδαφος 

14. θεωρεί ότι η θέσπιση οδηγίας για το έδαφος θα προσέφερε ένα σημαντικό εργαλείο για την 
προσαρμογή, ιδίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κινδύνου υποβάθμισης του εδάφους και 
απερήμωσης· για τον λόγο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην έγκριση οδηγίας για 
το έδαφος·  

Πολιτική στον τομέα της υγείας και κοινωνική πολιτική

15. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για ανάπτυξη, έως το 2011, κατευθυντήριων γραμμών και 
μηχανισμών παρακολούθησης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην υγεία· 
υπογραμμίζει τον αυξανόμενο κίνδυνο εξάπλωσης νόσων που μεταδίδονται μέσω φορέων· 

16. σημειώνει ότι οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην υγεία θα πλήξουν πιθανόν 
σοβαρότερα τις κοινότητες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσχέρειες, και τους 
φτωχότερους πληθυσμούς· θεωρεί πως τα μέτρα προσαρμογής πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο 
των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας· 

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη συμμετοχή του 
ασφαλιστικού κλάδου στη συνειδητοποίηση και στον καταμερισμό των κινδύνων· 

Υποδομή

18. υπογραμμίζει ότι στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε έργα υποδομής θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προβλεπόμενες μελλοντικές κλιματικές συνθήκες και να 
διατηρείται παράλληλα ένα επίπεδο ευελιξίας· 

19. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο της εκτίμησης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, σε όλες τις οικοδομικές άδειες και τα πολεοδομικά σχέδια θα λαμβάνονται υπόψη 
διαφορετικά σενάρια προσαρμογής· 

20. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει όσο το δυνατόν συντομότερα μεθοδολογίες για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των έργων υποδομής στην αλλαγή του κλίματος· 

Βιοποικιλότητα

21. δεδομένου ότι το NATURA 2000 αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα των προσπαθειών της πολιτικής 
της ΕΕ για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων στο πλαίσιο μεταβαλλόμενων κλιματικών 
συνθηκών, ζητεί την ενεργό διαχείριση των τοποθεσιών NATURA 2000, με κατάλληλη 
χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη, ώστε τα διάφορα είδη ζώων να έχουν τη δυνατότητα να 
αποδημούν και να επιβιώνουν, όταν μεταβάλλονται οι κλιματικές συνθήκες· 

Πολιτιστική κληρονομιά 
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22. τονίζει πως είναι σημαντικό να αναπτυχθούν μέτρα προσαρμογής στα οποία να λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· 

Δομή και διακυβέρνηση

23. τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ως κεντρικοί φορείς 
στον αγώνα κατά των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος· 

24. τονίζει τη σημασία που έχει η επιλογή του κατάλληλου επιπέδου παρέμβασης για τη 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων· 

25. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν μια συντονισμένη προσέγγιση όσον 
αφορά την προσαρμογή, με σκοπό τη διασφάλιση της εδαφικής συνοχής σε ολόκληρη την ΕΕ· 

Χρηματοδότηση

26. τονίζει ότι στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να δοθεί υψηλότερη 
προτεραιότητα από ό,τι στο τρέχον στην αλλαγή του κλίματος και ιδίως στα μέτρα προσαρμογής, 
με τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων· 

27. ζητεί, κατά τη μελλοντική μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων, να δοθεί προτεραιότητα 
στην αλλαγή του κλίματος και ιδίως στην προσαρμογή·  

28. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενεργοποιήσουν εκ νέου τη διαδικασία αναθεώρησης 
του κανονισμού του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)1, ώστε να καταστεί 
δυνατή η πιο αποτελεσματική, ευέλικτη και έγκαιρη αντιμετώπιση των ζημιών που 
προκαλούνται από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές· 

29. επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
του κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (EU 
ETS), συμπεριλαμβανομένης της δημοπράτησης για τον κλάδο των αεροπορικών και θαλάσσιων 
μεταφορών, θα πρέπει να διατεθεί υπέρ της ενίσχυσης της ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών και των αναπτυσσόμενων χωρών στην αλλαγή του κλίματος· 

 Συντονιστική Ομάδα για τις Επιπτώσεις και την Προσαρμογή

30. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για δημιουργία Συντονιστικής Ομάδας για τις Επιπτώσεις 
και την Προσαρμογή· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι στην ομάδα αυτή θα 
συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου· 

Έκθεση προόδου της Επιτροπής

31. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το 2012 έκθεση για την 
πρόοδο της εφαρμογής της προαναφερόμενης Λευκής Βίβλου. 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τη δημιουργία του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3).
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32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, 
καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι βασικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος είναι, συνοπτικά, η μείωση του αριθμού 
των ημερών βροχόπτωσης με ενίσχυση, όμως, της έντασης των βροχοπτώσεων, η μείωση του 
όγκου του χιονιού και η αύξηση της διάρκειας των περιόδων ξηρασίας.

Οι αλλαγές αυτές επιδρούν στη γεωγραφία του εδάφους, ενισχύοντας τις διαδικασίες 
διάβρωσης του εδάφους και τον κίνδυνο πλημμύρας, και περιορίζοντας τις χιονοπτώσεις, 
γεγονός που, με τη σειρά του, πλήττει την ικανότητα ανεξάρτητης επαναπλήρωσης των 
υπόγειων υδροφόρων οριζόντων. Οι τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης των υδάτων 
καταδεικνύουν με σαφήνεια, γιατί πρέπει να προσαρμόσουμε τις προσεγγίσεις μας όσον 
αφορά τη διαχείριση των πόρων σήμερα. Τα όμβρια ύδατα πρέπει να διατηρούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο στον τόπο της βροχόπτωσης και οι υδάτινοι όγκοι πρέπει να 
προσαρμοστούν, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος κατακράτησης, λόγω των αυξημένων κινδύνων 
που σχετίζονται με τις στιγμιαίες πλημμύρες. Η διαχείριση των κοιτών των ποταμών πρέπει 
να γίνεται με κατάλληλο τρόπο και οι υδατοπτώσεις που προκύπτουν πρέπει να αξιοποιούνται 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με την αύξηση της διάρκειας των περιόδων 
ξηρασίας, θα αυξηθεί και ο κίνδυνος δασοπυρκαγιών. Στην περίπτωση αυτή, η προσαρμογή 
θα συνίσταται στη μείωση του θερμικού φορτίου, μέσω της αραίωσης των δασών, η οποία, με 
τη σειρά της, θα περιορίσει την πιθανότητα εκδήλωσης και την ταχύτητα εξάπλωσης των 
πυρκαγιών. Εξάλλου, στην ικανότητα προσαρμογής θα συνεισφέρει σημαντικά η αξιοποίηση 
των καταλοίπων δασικής και γεωργικής βιομάζας. Τα μέτρα προσαρμογής έχουν καίρια 
σημασία για την αντιμετώπιση των δυναμικών προκλήσεων της αλλαγής του κλίματος και 
βελτιώνουν παράλληλα την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας 
και των υπηρεσιών. Η μακροπροσαρμογή έχει θεμελιώδη σημασία, καθώς θα μας επέτρεπε 
να βελτιώσουμε τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, 
συνδυάζοντας δορυφορική και επίγεια παρατήρηση, για την πρόβλεψη άμεσα επικείμενων 
σοβαρών συμβάντων. Η μακροπροσαρμογή σχετίζεται με τον μετριασμό, χωρίς όμως να 
ταυτίζεται με αυτόν.

Η εν λόγω Λευκή Βίβλος, ωστόσο, έχει απλώς προπαρασκευαστικό ρόλο, στοχεύοντας στη 
διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου πολιτικής, από το οποίο να μπορούν να αναπτυχθούν στη 
συνέχεια τα απαραίτητα σχέδια και στρατηγικές. Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού, η παρούσα 
έκθεση πρωτοβουλίας δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναφορές σε λεπτομέρειες που 
άπτονται διαφόρων τομέων πολιτικής, αλλά περιγράφει με αδρές γραμμές μια γενική 
στρατηγική προσέγγιση για την ενίσχυση της προσαρμοσιμότητα της ΕΕ στις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος.  Όταν καταρτισθούν τα λεπτομερή σχέδια πολιτικής, θα έχουμε, 
βεβαίως, τη δυνατότητα να προβούμε σε λεπτομερή ανάλυση, ιδίως όσον αφορά την πτυχή 
της χρηματοδότησης. Δεν μπορεί, άλλωστε, να καθοριστεί το ύψος των κονδυλίων, χωρίς να 
υπάρχει σαφής εικόνα των προς επίτευξη στόχων. Τα βασικά σημεία μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής προσαρμογής θα έπρεπε να είναι τα ακόλουθα: έμφαση στην επικοινωνία 
(συλλογή και διανομή δεδομένων σε σχετικά εθνικά και τοπικά δίκτυα), με σαφή αντίληψη 
του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να κατανεμηθούν οι προσπάθειες προσαρμογής βάσει της 
εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ικανότητας προσαρμογής, καθώς και του εδαφικού 
αντικτύπου τους· έμφαση σε μια δομή χρηστής διακυβέρνησης με στόχο την ουσιαστική 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών· ένταξη της πολιτικής για την προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος σε όλες τις άλλες πολιτικές της ΕΕ. Για μια πολιτική τόσο σημαντική όσο η 
προσαρμογή, η εδαφική διάσταση δεν θα έπρεπε να αποτελεί πλέον στόχο, αλλά να είναι σε 
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εφαρμογή· συνεπώς, το βασικό πρόβλημα είναι η διαχείριση των γαιών και ο συνεκτικός 
σχεδιασμός της. Σε ορισμένες προτάσεις σχετικά με τη Λευκή Βίβλο επισημαίνεται η ανάγκη 
να εξεταστεί η σχέση της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και της υγείας των 
ανθρώπων και των ζώων. Τέλος, πρέπει να επαναξιολογηθεί ο ρόλος του ασφαλιστικού 
κλάδου, για την αντιμετώπιση αυξημένων κινδύνων, με προτάσεις για νέες μορφές 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


