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B7-0000/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με  με τη στρατηγική της ΕΕ στη 
Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (COP 15)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
(CMNUCC, 1992) και το πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC),

– έχοντας υπόψη την επικείμενη 15η Διάσκεψη των Μερών (COP 15) στη Σύμβαση 
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και την πέμπτη 
Συνδιάσκεψη των Μερών που θα αποτελέσει τη Σύνοδο των Μερών στο Πρωτόκολλο του 
Κιότο (COP/MOP 5) που θα διεξαχθεί στη Δανία, και συγκεκριμένα στην Κοπεγχάγη από 
7 έως 18 Δεκεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2008, και ειδικότερα την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/87/EΚ με στόχο τη βελτίωση και διεύρυνση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας1 και την απόφαση 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Απριλίου 2009 περί των 
προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 
ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου μέχρι το 20202,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και 
ειδικότερα αυτό της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο «2050: Το μέλλον αρχίζει σήμερα -
συστάσεις για μια μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την 
αλλαγή του κλίματος"3 και της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ με 
σκοπό την επίτευξη μιας συνεκτικής συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή στην 
Κοπεγχάγη και τη δέουσα πρόβλεψη χρηματοδότησης της σχετικής πολιτικής4,

– έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις ... προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά 
με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή 
(COP 15) (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2009 πρόκειται να συναφθεί στην Κοπεγχάγη 
μια γενική διεθνής συμφωνία για την κλιματική αλλαγή μετά το 2012· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συμφωνία πρέπει να είναι σύμφωνη με τον στόχο του περιορισμού της 

                                               
1 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σελ. 63.
2 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σελ. 136.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P6-TA(2009)0042.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P6-TA(2009)0121.
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συνολικής μέσης ετήσιας αύξησης της θερμοκρασίας επιφανείας κατά 2ºC πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα ("ο στόχος 2ºC"),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να επιτευχθεί ο στόχος 2ºC, είναι απαραίτητο οι βιομηχανικές 
χώρες να τεθούν επικεφαλής της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών τους και οι 
αναπτυσσόμενες χώρες να συμβάλλουν από την πλευρά τους στην επίτευξη του στόχου 
αυτού,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να προωθηθούν οι αναγκαίες δράσεις μετριασμού 
και προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι απαραίτητο να διατεθούν σημαντικά 
περισσότεροι οικονομικοί πόροι και, συνεπώς, πρέπει να δεσμευθούν πόροι για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αντίστοιχοι με αυτούς που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση της σημερινής χρηματοπιστωτικής κρίσης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε την προαναφερθείσα δέσμη μέτρων για το κλίμα 
και την ενέργεια που αποτελείται από νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη του στόχου της 
μονομερούς μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, καθώς και τη δέσμευση να αυξηθεί το ποσοστό αυτό 
στο 30% εάν επιτευχθεί μια αρκετά φιλόδοξη διεθνής συμφωνία στην Κοπεγχάγη,

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφραστεί με ενιαία φωνή και να διατηρήσει ηγετικό 
ρόλο κατά τις διαπραγματεύσεις της COP 15, και να διατηρήσει υψηλό επίπεδο 
φιλοδοξιών στις διαπραγματεύσεις με τους διεθνείς εταίρους της, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια φιλόδοξη διεθνή συμφωνία στην Κοπεγχάγη, που θα ευθυγραμμίζεται με 
τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και θα είναι σύμφωνη με τον στόχο 2ºC·

Δεσμεύσεις για μείωση

2. επισημαίνει ότι η διεθνής συμφωνία πρέπει να βασίζεται στην αρχή «μιας κοινής αλλά 
διαφοροποιημένης ευθύνης», με τις εκβιομηχανισμένες χώρες επικεφαλής στην
προσπάθεια μείωσης των εγχώριων εκπομπών τους ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι 
αναδυόμενες οικονομίες, και ιδίως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία να δεσμευτούν, 
σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του Μπαλί, για την ανάληψη κατάλληλων δράσεων για τη 
μείωση σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, και θα λάβουν ενίσχυση 
και θα διευκολυνθούν κατά τρόπο που θα μπορεί να μετρηθεί, να καταγραφεί και να 
επιβεβαιωθεί, με τεχνολογία, χρηματοδότηση και οικοδόμηση ικανοτήτων από τις 
εκβιομηχανισμένες χώρες·

3. υπενθυμίζει ότι η διεθνής συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει ότι οι συλλογικές μειώσεις 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις εκβιομηχανισμένες χώρες θα πρέπει το 2020 να 
φτάσουν στο επίπεδο του 25-40% σε σχέση με το 1990, όπως προτείνεται και στην 
τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή
(IPCC 4AR), και ζητεί οι περιορισμοί αυτοί να είναι εγχώριοι· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
τεθεί για το 2050 ένας μακροπρόθεσμος στόχος μείωσης για την ΕΕ και τις άλλες 
βιομηχανικές χώρες τουλάχιστον κατά 80% σε σχέση με το 1990·

4. υπενθυμίζει, επιπλέον, τη σύστασή του ότι ορισμένες αρχές που έχουν υιοθετηθεί στη 
δέσμη μέτρων για το κλίμα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προσχέδιο για τη διεθνή 
συμφωνία, ιδίως δε η δεσμευτική γραμμική διαδρομή για τις δεσμεύσεις των 
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εκβιομηχανισμένων χωρών, η διαφοροποίηση με βάση τις διαπιστωμένες εκπομπές και το 
ενισχυμένο καθεστώς συμμόρφωσης με ετήσιο συντελεστή μείωσης·

Χρηματοδότηση

5. υπογραμμίζει ότι μια συμφωνία στην Κοπεγχάγη θα μπορούσε να παράσχει τα αναγκαία 
κίνητρα για μια "Πράσινη Νέα Συμφωνία" που θα δώσει ώθηση στην οικονομική 
ανάπτυξη, προωθώντας τις πράσινες τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας νέες θέσεις 
εργασίας τόσο στις εκβιομηχανισμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες· αναγνωρίζει 
ότι οι αρχικές επενδύσεις του δημόσιου τομέα σε υποδομές πράσινης ενέργειας και σε 
συμπληρωματική έρευνα και ανάπτυξη θα μειώσουν το κόστος·

6. επισημαίνει ότι η ενεργός συμμετοχή όλων των χωρών στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
πρόκλησης θα επιτευχθεί μόνο αν οι αναπτυσσόμενες χώρες κατορθώσουν να 
διατηρήσουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· κατά συνέπεια, ζητεί να υιοθετηθούν 
πραγματικά πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις στις προκλήσεις της ανάπτυξης και της 
κλιματικής αλλαγής·

7. υπογραμμίζει την ευθύνη των εκβιομηχανισμένων χωρών να παράσχουν επαρκή, βιώσιμη 
και προβλέψιμη οικονομική και τεχνική στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να 
τους δώσουν κίνητρα για να αναλάβουν τη δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, να προσαρμοστούν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να 
μειώσουν τις εκπομπές που οφείλονται στην αποψίλωση και στην υποβάθμιση των 
δασών, καθώς και να ενισχύσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που θα προβλέπει η μελλοντική διεθνής συμφωνία για 
την κλιματική αλλαγή· επιμένει ότι οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να παρέχουν προβλέψιμη 
χρηματοδότηση για μηχανισμούς που θα συσταθούν στο πλαίσιο του UNFCCC και θα 
συμπληρώνουν την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια και να είναι ανεξάρτητη από τις 
ετήσιες διαδικασίες προϋπολογισμού στα κράτη μέλη·

8. υπενθυμίζει ότι η συλλογική συνεισφορά της ΕΕ για τις προσπάθειες μετριασμού και τις 
ανάγκες προσαρμογής των αναπτυσσομένων χωρών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 
30 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020, αριθμητικό στοιχείο που μπορεί να αυξηθεί καθόσον 
απαιτείται νέα γνώση όσον αφορά τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής και της 
κλίμακας του κόστους που αυτή συνεπάγεται·

9. επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος των εσόδων που παράγονται από τη δημοπράτηση 
πιστοποιητικών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), 
συμπεριλαμβανομένης και της δημοπράτησης στον κλάδο των αεροπορικών και 
θαλάσσιων μεταφορών, πρέπει να εγγραφεί στην προσπάθεια των αναπτυσσομένων 
χωρών για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

10. επισημαίνει ότι, για να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοπιστωτικές μεταφορές αξιοποιούνται 
με βιώσιμο τρόπο, πρέπει να εφαρμοστεί η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
αναπτυξιακή πολιτική και τις καθιερωμένες αρχές, όπως η αρχή της «χρηστής 
διακυβέρνησης»·

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις για το 
κλίμα με αναπτυσσόμενες χώρες και να συνάψουν νέες εταιρικές σχέσεις, σε τομείς όπου 
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δεν υφίστανται επί του παρόντος, οι οποίες θα παράσχουν σημαντικά αυξημένη 
οικονομική ενίσχυση για την τεχνολογική ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας, την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τη θεσμική οικοδόμηση ικανοτήτων·

Μια παγκόσμια αγορά άνθρακα

12. μολονότι επισημαίνει ότι οι λύσεις της αγοράς, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η 
ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αγοράς άνθρακα, μέσω ενός συστήματος μηχανισμών 
«ανώτατου ορίου και εμπορίας εκπομπών» ή μέσω φορολογικών συστημάτων στις 
αναπτυγμένες χώρες, δεν αποτελούν στο εγγύς μέλλον λύση για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, καλεί την ΕΕ και τους εταίρους της στον κόσμο να αναζητήσουν πιο 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση των μελλοντικών δεσμών μεταξύ του 
συστήματος εμπορίας της ΕΕ (ETS) και των περιφερειακών ή ομοσπονδιακών 
συστημάτων εμπορίας στις ΗΠΑ και αλλού, που με τη σειρά τους θα υπόσχονταν 
μεγαλύτερη ποικιλία όσον αφορά τις επιλογές μείωσης, βελτίωση του μεγέθους και της 
ρευστότητας της αγοράς και, σε τελική ανάλυση, πιο αποτελεσματική διάθεση πόρων·

13. χαιρετίζει τον Μηχανισμό Πρωτοκόλλου Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) του Κιότο ως 
πιθανό μέσον που θα επιτρέψει στις αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετάσχουν στην 
εμπορία εκπομπών άνθρακα και να τους εξασφαλίσει σύγχρονες και αποτελεσματικές 
τεχνολογίες· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η χρήση αντισταθμιστικών οφελών για την
επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών από τις εκβιομηχανισμένες χώρες δεν 
μπορεί να αποτελεί μέρος της ευθύνης των αναπτυσσόμενων χωρών για μετριασμό των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή
και δεν αποτελεί υποκατάστατο της οικονομικής και τεχνολογικής στήριξης προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες για τις δράσεις μετριασμού που αυτές αναλαμβάνουν·

14. επιμένει, ως εκ τούτου, ότι οι μελλοντικοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί πρέπει να 
περιλαμβάνουν αυστηρότερα κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των έργων, προκειμένου 
να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία οι εκβιομηχανισμένες χώρες θα αφαιρούν 
τις επιλογές χαμηλού κόστους από τις αναπτυσσόμενες χώρες και, επιπλέον, θα υπάρχουν 
διασφαλίσεις σε σχέση με τις υψηλές προδιαγραφές των έργων αυτών με αξιόπιστες, 
επαληθεύσιμες και πραγματικές μειώσεις των εκπομπών που, επί πλέον, θα εξασφαλίζουν 
και βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες αυτές·

Αλλαγή στις χρήσεις γης, αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών

15. πιστεύει ότι πρέπει να παρασχεθεί σημαντική οικονομική υποστήριξη καθώς και τεχνική 
και διοικητική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να σταματήσει η 
αλόγιστη αποψίλωση τροπικών δασών το αργότερο έως το 2020, και ότι η ανάληψη 
δέσμευσης για τον σκοπό αυτό θα έχει αποφασιστική σημασία στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις με στόχο μία συνεκτική συμφωνία για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο 
μετά το 2012·

16. τάσσεται συνεπώς υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για τη δημιουργία Παγκόσμιου
Μηχανισμού για τον Περιορισμό του Διοξειδίου του Άνθρακα μέσω της Προστασίας των 
Δασών (GFCM) στο πλαίσιο του UNFCCC· ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη 
δέσμευσή τους για ανακοπή της αποψίλωσης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη 
χρήση εσόδων από δημοπρατήσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της 
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ΕΕ (ETS), προκειμένου να περιοριστεί η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· απευθύνει έκκληση προς τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
πρόταση της Επιτροπής για αποδοχή της πρότασης της Νορβηγίας και να διαθέσουν 
μέρος των μελλοντικών εσόδων από τη δημοπράτηση καταλογισμένων ποσοτικών 
μονάδων στον GFCM·

17. καλεί την ΕΕ να προαγάγει ισχυρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα για τη 
Μείωση των Εκπομπών από την Αποψίλωση και Υποβάθμιση των Δασών (REDD)· καλεί 
την ΕΕ να υποστηρίξει μηχανισμούς REDD που δεν περιορίζονται στον μηχανισμό 
καθαρής ανάπτυξης (CDM) αλλά προτείνουν λύσεις για τις υποβόσκουσες αιτίες της 
αποψίλωσης τω δασών, όπως είναι η κακή διακυβέρνηση, η φτώχεια, η διαφθορά και η 
ελλιπής εφαρμογή του νόμου, μέσω της προαγωγής πολιτικών και θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο·

Διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιας μεταφορές

18. επιμένει ότι ο κλάδος των διεθνών αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να 
υπόκειται στον ίδιο στόχο με τους λοιπούς κλάδους, παράγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
συμπληρωματικά έσοδα από δημοπράτηση με την ένταξή τους σε συστήματα «ανώτατου 
ορίου και εμπορίας εκπομπών»·

19. καλεί την ΕΕ - ενόψει της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ) - να προσπαθήσουν να περιλάβουν στη διεθνή συμφωνία και τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου και ενός φιλόδοξου δεσμευτικού στόχου που θα 
ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του 2ºC·

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

20. πιστεύει ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει σημαντικό ρόλο στις 
διαπραγματεύσεις αυτές για την αλλαγή του κλίματος και, επομένως, θεωρεί απαράδεκτο 
το γεγονός ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν μπόρεσαν να παραστούν στις συνεδριάσεις συντονισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προηγούμενη διάσκεψη των μερών· ελπίζει ότι οι 
συμμετέχοντες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
αυτές στην Κοπεγχάγη, τουλάχιστον ως παρατηρητές, με ή χωρίς δικαίωμα λόγου·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στη 
Γραμματεία της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 
(UNFCCC), με αίτηση να διανεμηθεί σε όλα τα εκτός ΕΕ συμβαλλόμενα μέρη.


