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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα
(2011/2012(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανάλυση επιλογών για την κατά 
πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του 
κινδύνου διαρροής άνθρακα» (COM(2010)0265) και το συνοδευτικό έγγραφο 
(SEC(2010)0650), 

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, 
ιδίως το ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του 
κλίματος στο Κανκούν (COP16)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 50 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της ΕΕ για το κλίμα είναι να περιορισθεί η αλλαγή του 
κλίματος σε 2°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η δέσμη μέτρων για το κλίμα που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 αποτελεί ένα 
πρώτο βήμα προς τη διασφάλιση της δράσης της ΕΕ για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των 
παγκόσμιων εκπομπών έχουν δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών, παρόλο που τα 
συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC αναγνώρισαν στο Κανκούν ότι οι τρέχουσες 
δεσμεύσεις δεν επαρκούν για την επίτευξη του στόχου των 2°C,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το 
2009 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ ήταν κατά 17,3% χαμηλότερες σε 
σχέση με το 1990,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος προϋπολογισμός άνθρακα που ενδέχεται να 
επιτύχει τον στόχο των 2°C αντιστοιχεί σε περίπου 800 δισεκατομμύρια τόνους CO2
μεταξύ του 2005 και του 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της ΕΕ στον 
παγκόσμιο πληθυσμό το 2050 προβλέπεται να είναι 5,7%,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι εκπομπές από κλάδους του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) της ΕΕ ήταν σημαντικά 
χαμηλότερες από το προβλεπόμενο, και κάτω από το επίπεδο της αρχικής κατανομής,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαμηλότερη τιμή άνθρακα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις 
                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2010)0442.
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επενδυτικές αποφάσεις και θα μειώσει τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα στην ΕΕ και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η κλιμάκωση των προσπαθειών για 
την επίτευξη μείωσης κατά 30%, εάν οι άλλες χώρες τηρήσουν το ελάχιστο των 
υποσχέσεών τους, θα έχει περιορισμένες επιπτώσεις στην ενεργοβόρο βιομηχανία της ΕΕ, 
εφόσον εξακολουθήσουν να ισχύουν τα ειδικά μέτρα για τη βιομηχανία,

1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής που καταδεικνύει ότι η κλιμάκωση προς τον 
στόχο του 30% είναι τεχνικά εφικτή και οικονομικά προσιτή·

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη μετάβαση σε στόχο μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% για το 2020 το συντομότερο δυνατόν, και 
το αργότερο έως τα τέλη του 2011·

Ανάλυση του στόχου του 20% σήμερα

3. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την κλιματική επιστήμη, ο περιορισμός της αλλαγής του 
κλίματος σε μέσο όρο 2°C δεν εγγυάται την αποφυγή σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων 
στο κλίμα, αλλά η υπέρβαση των 2°C ενδέχεται να πολλαπλασιάσει τις δυσμενείς 
επιπτώσεις και να αυξήσει την πιθανότητα να οδηγηθούμε σε σημεία ανατροπής της 
ισορροπίας, όπου τα επίπεδα θερμοκρασίας θα αρχίσουν να επιβάλλουν την 
απελευθέρωση του φυσικά παγιδευμένου άνθρακα από καταβόθρες όπως τα δάση και οι 
μονίμως παγωμένες εκτάσεις, αλλά και να περιορίσει τη φυσική ικανότητα απορρόφησης 
άνθρακα στους ωκεανούς· 

4. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC 4AR), για να υπάρξει ποσοστό πιθανοτήτων 
50% για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος σε 2°C, οι εκβιομηχανισμένες χώρες 
πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 25-40% μέχρι το 2020· επισημαίνει ότι ο 
τρέχων στόχος της ΕΕ δεν συνάδει με τον στόχο της των 2°C· 

5. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει ότι είναι αναγκαίες περαιτέρω 
μειώσεις της τάξεως του 80-95% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με το 1990· επισημαίνει ότι 
μια γραμμική τροχιά μεταξύ του 2009 και του 2050 θα οδηγήσει σε έναν στόχο για το 
2020 της τάξεως του 34-38% σε σύγκριση με το 1990· 

6. επαναλαμβάνει ότι οι σωρευτικές εκπομπές έχουν αποφασιστική σημασία για το 
κλιματικό σύστημα· επισημαίνει ότι ακόμα και με μια πορεία μείωσης που θα ανέρχεται 
σε 30% το 2020, σε 55% το 2030, σε 75% το 2040 και σε 90% το 2050, η ΕΕ θα 
εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το κατά 
κεφαλήν μερίδιό της επί του παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα που είναι συμβατός 
με τον στόχο των 2°C, και ότι η καθυστέρηση της μείωσης των εκπομπών αυξάνει 
σημαντικά το σωρευτικό μερίδιο·

7. τονίζει ότι η καθυστέρηση ανάληψης δράσης στον τομέα του κλίματος θα οδηγήσει σε 
υψηλότερο κόστος για την επίτευξη του στόχου για το 2050, εξαιτίας των
εγκαταλελειμμένων επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό υψηλής κατανάλωσης 
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άνθρακα και της βραδύτερης τεχνολογικής κατάρτισης· 

8. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, το πλεόνασμα των 
δικαιωμάτων εκπομπών στο ETS θα αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια 
αποταμιευμένα δικαιώματα εκπομπών και αχρησιμοποίητα διεθνή πιστωτικά μόρια το 
2020·

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στις πράσινες τεχνολογίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από τα μηνύματα που στέλνει η αγοραία τιμή του διοξειδίου του άνθρακα και καταλήγει, 
ως εκ τούτου, ότι σύμφωνα με τον τρέχοντα στόχο του 20%, το ETS θα διαδραματίσει 
πολύ περιορισμένο ρόλο στη μείωση των εκπομπών και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών στους κλάδους που καλύπτει· 

10. επισημαίνει ότι, λόγω του πλεονάσματος και των χαμηλών τιμών του άνθρακα, ο 
πλειστηριασμός των δικαιωμάτων εκπομπών επίσης δεν θα κινητοποιήσει τους πόρους 
για τις κλιματικές επενδύσεις, όπως αναμένεται·

Επιλογές και μέσα για την υπέρβαση του στόχου του 20%

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, η κλιμάκωση προς τον στόχο 
μείωσης του 30% με 25% εγχώρια προσπάθεια αντιπροσωπεύει σήμερα αύξηση ύψους 11 
δισ. ευρώ σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2008 σχετικά με το απόλυτο κόστος της 
δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια το 2020· επισημαίνει την εκτίμηση της 
Επιτροπής ότι αυτό θα αυξήσει την τιμή του άνθρακα στο πλαίσιο του EU ETS σε 
περίπου 30 ευρώ/τόνο CO2, δηλαδή όμοιο με το επίπεδο που είχε κριθεί αναγκαίο για τον 
στόχο μείωσης κατά 20% το 2008·

12. υποστηρίζει την ανάλυση της Επιτροπής ότι ο οικονομικά αποδοτικός επιμερισμός των 
πρόσθετων προσπαθειών μεταξύ των κλάδων που υπάγονται και εκείνων που δεν 
υπάγονται στο ETS παραμένει ο ίδιος, όπως και βάσει της δέσμης μέτρων για το κλίμα·

13. συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής ότι η μετάβαση σε στόχο μείωσης κατά 30% με 
οικονομικά αποδοτικό επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των κλάδων που υπάγονται 
και εκείνων που δεν υπάγονται στο ETS, καθώς και μια εγχώρια προσπάθεια που θα 
ανέρχεται σε 25% (τα υπόλοιπα με αντισταθμίσεις), θα αντιστοιχεί σε μείωση του 
ανώτατου ορίου του ETS ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών· 

14. επισημαίνει την επιλογή της υλοποίησης της αλλαγής στο ETS μέσω της κατάργησης των 
δικαιωμάτων εκπομπών που προορίζονταν για πλειστηριασμό· θεωρεί, ωστόσο, ότι όλοι 
οι κλάδοι πρέπει να συνεισφέρουν· 

15. αναγνωρίζει ότι μέρος του πλέον οικονομικά αποδοτικού δυναμικού μείωσης μπορεί να 
βρεθεί σε κράτη μέλη που βρίσκονται σήμερα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ όσον αφορά 
το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, και ότι η δημόσια παρέμβαση για τη διευκόλυνση της 
χρηματοδότησης των αρχικών επενδύσεων ενδέχεται να είναι αναγκαία για την επίτευξη 
μειώσεων στους κλάδους που δεν υπάγονται στο ETS· τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης 
των χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ προκειμένου να προκληθούν οικονομικά 
αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ· 
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16. εκφράζει λύπη για την έλλειψη μέτρων για την εκμετάλλευση του δυναμικού μείωσης των 
αερίων του θερμοκηπίου αρνητικού κόστους στο πλαίσιο της ενεργειακής απόδοσης και 
της απόδοσης των πόρων· ζητεί αυστηρή εφαρμογή της αρχής του ελάχιστου κόστους 
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων βάσει της οδηγίας 
περί οικολογικού σχεδιασμού και ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
μεθοδολογία προκειμένου να εξετάσει την ευθυγράμμιση προς μια προσέγγιση «top 
runner»· 

17. ζητεί συγκεκριμένους στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη χρήση της γης, την αλλαγή στη 
χρήση της γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας τη μονιμότητα και 
την περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμβολής του κλάδου στη μείωση των εκπομπών, 
καθώς και ακριβή παρακολούθηση και λογιστικό έλεγχο· 

18. επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι μείωσης της ΕΕ πρέπει να επιτευχθούν πρωτίστως στο 
εσωτερικό της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η χρήση διεθνών αντισταθμίσεων υποκαθιστά τις 
επενδύσεις στην οικονομία της ΕΕ και καθυστερεί τις εγχώριες μειώσεις στην ΕΕ· 

Παράλληλα οφέλη και επιπτώσεις

19. είναι πεπεισμένο ότι λαμβάνοντας μέτρα νωρίτερα, η Ευρώπη θα αποκομίσει σημαντικά 
μακροπρόθεσμα οφέλη από πλευράς ανταγωνιστικότητας, διατηρώντας ισχυρή θέση σε 
μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά καθαρών τεχνολογιών· 

20. εκτιμά ότι η μετάβαση στον στόχο του 30% για το κλίμα έως το 2020 θα αποκαταστήσει 
τα κίνητρα για καινοτομία που χάνονται από την αποδυνάμωση του στόχου του 20%·

21. επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές οικολογικές βιομηχανίες απασχολούν περίπου 3,4 
εκατομμύρια (ΙΠΑ), αριθμό δεκαπλάσιο από εκείνον που αντιστοιχούσε στην άμεση 
απασχόληση στον κλάδο του χάλυβα της ΕΕ το 2007· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με 
πρόσφατες μελέτες, η αύξηση του στόχου της ΕΕ για το κλίμα σε 30% μπορεί να 
δημιουργήσει έως και 6 εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη· 

22. εκτιμά ότι, αν και η μετάβαση προς έναν περισσότερο φιλόδοξο στόχο για το κλίμα έχει 
πρωτίστως θετικές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας, πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για τη διευκόλυνση των διαρθρωτικών αλλαγών και την εκ νέου κατάρτιση του 
εργατικού δυναμικού σε κοινότητες όπου παρατηρείται μεγάλης κλίμακας απώλεια 
απασχόλησης με υψηλή κατανάλωση άνθρακα, καθώς και τη διασφάλιση ότι οι νέοι 
κλάδοι ανάπτυξης θα έχουν επαρκή πρόσβαση σε κατάλληλα καταρτισμένο εργατικό 
δυναμικό·

23. επισημαίνει το μέγεθος των παράλληλων οφελών που σχετίζονται με τη βελτιωμένη 
ποιότητα του αέρα, που εκτιμάται από την Επιτροπή ότι θα είναι μεταξύ 6,3 και 22 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως το 2020, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα παράλληλα 
οφέλη που συνδέονται με το μειωμένο κόστος από τις ασθένειες· επισημαίνει ότι, 
σύμφωνα με πρόσθετη ανάλυση, τα παράλληλα οφέλη για την υγεία και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση μιας μετάβασης στον στόχο του 30% αυξάνουν το ποσό αυτό σε 
6,3 έως 35,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα υψηλότερα ποσά να επιτυγχάνονται όταν οι 
προσπάθειες μείωσης γίνονται σε εγχώριο επίπεδο· 



PR\858607EL.doc 7/10 PE460.597v01-00

EL

24. επισημαίνει την ανάλυση της Επιτροπής ότι η επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 30% θα 
μειώσει τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά περίπου 40 δισ. ευρώ το 
2020, με την υπόθεση ότι η τιμή του πετρελαίου θα ανέρχεται σε 88 δολάρια ΗΠΑ ανά 
βαρέλι το 2020· θεωρεί ότι αυτή η εκτίμηση της τιμής του πετρελαίου ενδέχεται να είναι 
πολύ συντηρητική, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (2010) προβλέπει τιμή 
πετρελαίου που θα ανέρχεται σε 108 δολάρια ΗΠΑ μέχρι το 2020, η οποία ενδέχεται να 
αυξήσει τα εκτιμώμενα οφέλη των χαμηλότερων εισαγωγών ενέργειας κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο από 20%· 

25. επισημαίνει ότι τα παράλληλα οφέλη από τη μείωση των εκπομπών παρατηρούνται μόνο 
για μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται εντός της ΕΕ και όπου υπάρχει ισχυρή 
έμφαση στις επενδύσεις για αυξημένη ενεργειακή απόδοση· 

26. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κλιμάκωση προς τον στόχο του 30% έχει περισσότερα 
οφέλη από ό,τι κόστος για τους πολίτες της ΕΕ και ότι μια εγχώρια επίτευξη των στόχων 
μείωσης θα επιφέρει τα μέγιστα συνολικά οφέλη·

Εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα

27. επισημαίνει ότι οι ενεργοβόροι κλάδοι θα έχουν ενδεχομένως στην κατοχή τους έναν 
πολύ μεγάλο αριθμό αχρησιμοποίητων δωρεάν κατανεμηθέντων δικαιωμάτων εκπομπής, 
τα οποία θα μπορούν να μεταφέρουν στη φάση 2013-2020, και θα βρεθούν έτσι σε 
συγκριτικά καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό σε σύγκριση 
με το 2008· 

28. επισημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλη πλειονότητα των 
εκπομπών που δεν υπάγονται στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και καλύπτονται από το 
ETS έχουν λάβει ελεύθερη κατανομή μέχρι ένα ορισμένο όριο αναφοράς προϊόντος στη 
βάση των υψηλών επιπέδων παραγωγής πριν από την ύφεση για το σύνολο της περιόδου 
έως το 2020· 

29. εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία σχετικά με το μεγάλο δυναμικό απρόσμενων κερδών 
που υπονομεύουν τη δημόσια αποδοχή της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, και επισημαίνει 
την έλλειψη στοιχείων για τυχόν μετεγκατάσταση· 

30. συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής ότι τα μέτρα προσαρμογής στα σύνορα ή η 
ένταξη των εισαγωγών στο ETS θα χρειαστεί να συνδυαστούν με τον πλήρη 
πλειστηριασμό στους εν λόγω κλάδους· εκτιμά ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να 
προβλεφθεί ειδικά για ορισμένα τυποποιημένα προϊόντα, όπως ο χάλυβας ή το τσιμέντο, 
καθώς και η ηλεκτρική ενέργεια·

31. υποστηρίζει την εφαρμογή μιας περισσότερο στοχευμένης προσέγγισης σε οποιαδήποτε 
χρήση αντισταθμίσεων, και τον περιορισμό της χρήσης πιστωτικών μορίων CDM που 
δημιουργούνται σε ενεργοβόρους κλάδους σε χώρες άλλες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες, αρχικά μέσω μέτρων, όπως η εφαρμογή πολλαπλασιαστή, για παράδειγμα 
απαιτώντας την εκχώρηση δύο πιστωτικών μορίων CDM για κάθε τόνο που εκπέμπεται 
στο πλαίσιο του ETS· 

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
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Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή
Η απειλή που θέτει η αλλαγή του κλίματος για την ανθρωπότητα δεν μειώνεται, και οι 
επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2°C είναι μάλλον χειρότερες από ό,τι 
θεωρούσαμε στο παρελθόν. Αν και δεν είναι δυνατό να αποδώσουμε τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα στην άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη, είναι πολύ πιθανό η αλλαγή του 
κλίματος να επιτείνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων φαινομένων. 

Η αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη δεσμευτική διεθνή 
συνθήκη για το κλίμα στην Κοπεγχάγη δεν σημαίνει ότι οι χώρες δεν αναλαμβάνουν δράση. 
Τα αποτελέσματα από τη διάσκεψη στο Κανκούν αποδεικνύουν ότι οι χώρες αναλαμβάνουν 
δράση και ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική. Το ευρωπαϊκό επίπεδο 
εκπομπών άνθρακα είναι σήμερα κατά 17,3% χαμηλότερο σε σχέση με το 1990.1 Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναμένει τη σταθεροποίηση των εκπομπών σε 
επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο του 2008, ακόμα και με την οικονομική ανάκαμψη, και χωρίς 
περαιτέρω μέτρα.2

Οι ευρωπαϊκές χώρες έρχονται αντιμέτωπες με σοβαρότατες επιλογές προκειμένου να 
διατηρήσουν τη μελλοντική ευημερία και ασφάλειά τους. Η μετάβαση σε έναν στόχο 
εγχώριας μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου που θα συνάδει με τους στόχους της ΕΕ για 
το κλίμα μπορεί να συνδυαστεί με μια υγιέστερη οικονομία, αύξηση των πράσινων θέσεων 
εργασίας και καινοτομία.

Αποτελεσματικότητα του EU ETS
Χωρίς σημαντικό περιορισμό του ανώτατου ορίου, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) κινδυνεύει να καταστεί περιττό για την κατεύθυνση των 
επενδύσεων προς τις πράσινες τεχνολογίες και την καινοτομία. Η ανάλυση της Επιτροπής 3

έδειξε ότι βάσει του στόχου του 20% για το κλίμα, το πλεόνασμα των δικαιωμάτων 
εκπομπών στο ETS θα αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια αποταμιευμένα 
δικαιώματα εκπομπών και αχρησιμοποίητα διεθνή πιστωτικά μόρια το 2020. Αυτό το 
πλεόνασμα οδηγεί σε μια μη αποδοτική αγοραία τιμή και θα μειώσει επίσης σε σημαντικό 
βαθμό τα έσοδα από τον πλειστηριασμό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
τόνωση των τεχνολογιών για το κλίμα και των επενδύσεων σε εξοικονόμηση ενέργειας, 
δημιουργώντας έτσι εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας.

Η πρόταση του εισηγητή
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την 
αύξηση των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών για το κλίμα που θα αντιστοιχούν σε μια μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% για το 2020 το συντομότερο δυνατόν, και τουλάχιστον 
πριν από το τέλος του 2011. 

Η προτεινόμενη προσέγγιση είναι μάλλον μετριοπαθής, κατά την άποψη του εισηγητή. Ο 
                                               
1 ΕΟΠ, Οκτώβριος 2010
2 COM(2010) 569 τελικό, Σχετικά με την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων του Κιότο, σ. 5.
3 SEC(2010) 650 σ. 34
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εισηγητής εκτιμά ότι μια μετάβαση σε μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% θα 
ήταν καταλληλότερη από επιστημονική άποψη και σε σχέση με τον στόχο διατήρησης της 
αλλαγής του κλίματος σε 2°C, αν όχι 1,5°C, που είναι ένας στόχο ο οποίος αναγνωρίζεται 
επίσης από την UNFCCC. Ο εισηγητής επίσης δεν ζήτησε πλήρη εγχώρια επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ για το κλίμα, αν και αυτό θα αύξανε τα οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες 
μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ευρωπαϊκού αέρα και θα έδινε ώθηση στις επενδύσεις 
στην οικονομία της ΕΕ.


