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B7-0000/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του 
κλίματος στο Κανκούν (COP16)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
(UNFCCC) και το σχετικό πρωτόκολλο του Κιότο,

 έχοντας υπόψη τη δέκατη πέμπτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) της 
UNFCCC και την πέμπτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που αποτέλεσε τη 
Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (COP/MOP 5), οι 
οποίες διεξήχθησαν στην Κοπεγχάγη της Δανίας από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, 
καθώς και τη συμφωνία της Κοπεγχάγης,

 έχοντας υπόψη την δέκατη έκτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ16) της 
UNFCCC και την έκτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που θα αποτελέσει τη 
Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CΟΡ/ΜΟΡ6) η οποία 
θα διεξαχθεί στο Κανκούν του Μεξικού από 29 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2010, 

 έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια του Δεκεμβρίου 
2008, 

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και 
ειδικότερα τα ψηφίσματα της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο "2050: Το μέλλον αρχίζει 
σήμερα - συστάσεις για μια μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ 
για την αλλαγή του κλίματος1" και της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκβαση 
της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίματος (COP 15), 

 έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση … της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού του 
και έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιστημονικά στοιχεία για την αλλαγή του κλίματος και τις 
επιπτώσεις της είναι κατηγορηματικά, πράγμα που καθιστά την ανάληψη δράσης σε 
διεθνές επίπεδο επιτακτική ανάγκη προκειμένου να αντιμετωπισθεί αυτή η παγκόσμια 
πρόκληση,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος με την απογοητευτική έκβαση της 
διάσκεψης για το κλίμα στην Κοπεγχάγη, 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0042
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυγμένες, αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες που 
ευθύνονται για πάνω από το 80% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
δεσμεύθηκαν/υποσχέθηκαν να περικόψουν τις εκπομπές, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη αυτές οι δεσμεύσεις/υποσχέσεις δεν θα αρκούν για την υλοποίηση 
του γενικού στόχου περιορισμού της συνολικής μέσης ετήσιας αύξησης της θερμοκρασίας 
επιφανείας στους 2ºC ("ο στόχος 2ºC"),

Συνολικός στόχος της COP16 και η θέση της ΕΕ 

1. τονίζει ότι πρέπει να συμφωνηθούν συγκεκριμένες ενέργειες στο Κανκούν με σκοπό να 
προετοιμασθεί το έδαφος για τη σύναψη εκτεταμένης διεθνούς μετά το 2012 συμφωνίας 
στη Νότια Αφρική το 2011, που πρέπει να συμβαδίζει με τις τελευταίες εξελίξεις στην 
επιστήμη και να είναι συνεπής προς τον στόχο 2°C·

2. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει τον ηγετικό ρόλο της στις 
διαπραγματεύσεις για το κλίμα και να συμβάλει ενεργά σε μια πιο εποικοδομητική και 
διαφανή διάσκεψη για το κλίμα στην Κανκούν, επομένως, παροτρύνει έντονα την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκφράζονται με μία φωνή και να βελτιώσουν την 
εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων ούτως ώστε να μπορούν να αντιδρούν 
γρηγορότερα στις εξελίξεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, να δρουν πιο 
στρατηγικά και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τρίτων χωρών·

3. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβεβαιώσει την ισχυρή προσήλωσή της στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο και να αποδεχθεί τη συνέχιση των εργασιών στο πλαίσιο και των 
δύο οδών διαπραγματεύσεων - της ειδικής ομάδας εργασίας για το Πρωτόκολλο του 
Κιότο (AWG-KP ) και της ειδικής ομάδας εργασίας για μακροπρόθεσμη συνεργατική 
δράση (AWG-LCA) - ενσωματώνοντας την πολιτική καθοδήγηση της Συμφωνίας της 
Κοπεγχάγης· ζητεί επομένως από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώσει ανοιχτά πριν από τη 
διάσκεψη του Κανκούν ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο (2013-2020) μέσω των αντίστοιχων στόχων της, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι απαιτούνται συγκρίσιμες πρόοδοι στις δύο οδούς 
διαπραγματεύσεων για να καταστεί δυνατή μια διεθνής συμφωνία μετά το 2012 που θα 
υλοποιήσει τον στόχο των 2°C·

4. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιβάλουν την αρχή της "κλιματικής δικαιοσύνης" 
στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης προοπτικής για μετά το 2050· υποστηρίζει, για τον λόγο 
αυτό, την πρόβλεψη ρήτρας σχετικής με τη δικαιοσύνη στις μελλοντικές διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για το κλίμα·

5. μολονότι υπογραμμίζει τον ιδιαίτερα κατεπείγοντα χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων για 
το κλίμα, χαιρετίζει τη σταδιακή προσέγγιση που πρότεινε το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
και υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής συγκεκριμένων αποφάσεων στο Κανκούν, 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση (ύψος, πηγές και διακυβέρνηση), την προσαρμογή, την 
δασοκομία, τη μεταφορά και παρακολούθηση τεχνολογίας, την υποβολή εκθέσεων και 
την εξακρίβωση και τη σημασία της παροχής πλήρους διαφάνειας σχετικά με την 
εφαρμογή της χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης·
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6. θεωρεί ότι οι μελλοντικές δραστηριότητες της ΕΕ όσον αφορά τη "διπλωματία για το 
κλίμα" πρέπει να επικεντρωθούν στην πολιτική δέσμευση με τις τρίτες χώρες, σε 
πολιτικές για τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών για τη διεθνή συνεργασία 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος τόσο εντός όσο και εκτός της UNFCCC και τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα του κλίματος με σκοπό να τους παρέχουν απτή 
υποστήριξη στις προσπάθειές τους για ανάπτυξη με εκπομπές χαμηλής περιεκτικότητας 
σε άνθρακα και προσαρμοσμένη στις αλλαγές του κλίματος σε όλο τον κόσμο·

Δεσμεύσεις μείωσης

7. επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του 
Κλίματος (IPCC), ο στόχος των 2°C προϋποθέτει με τη σειρά του ότι οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα κορυφωθούν πριν από το 2015 το αργότερο και θα 
μειωθούν κατά 50% τουλάχιστον σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2050 και στη 
συνέχεια θα εξακολουθήσουν να μειώνονται·

8. παροτρύνει όλους τους διεθνείς εταίρους, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών 
και της Κίνας, να υποβάλουν προτάσεις για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις / υποσχέσεις σε 
σχέση με τη μείωση των εκπομπών βάσει της αρχής "μιας κοινής αλλά διαφοροποιημένης 
ευθύνης", προκειμένου να εξασφαλισθεί συνέπεια προς τον στόχο των 2°C·

9. επαναλαμβάνει την ανάγκη να εγκριθεί στόχος για την εγχώρια μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου κατά 30% για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, όταν οι συνθήκες είναι 
κατάλληλες· 

10. υπενθυμίζει ότι η διεθνής συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει ότι οι συλλογικές μειώσεις 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει το 2020 να 
φτάσουν στο επίπεδο του 25-40% σε σχέση με το 1990, όπως συνιστά η IPCC, και ότι 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία υπαγορεύουν την ανάγκη μείωσης κατά τουλάχιστον 
40%· ζητεί οι περιορισμοί αυτοί να είναι εγχώριοι· υπενθυμίζει ότι πρέπει να τεθεί για το 
2050 μακροπρόθεσμος στόχος μείωσης για την ΕΕ και τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
τουλάχιστον κατά 80% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990· 

11. αναγνωρίζει ότι η επίτευξη του στόχου των 2°C είναι δυνατή μόνον εάν οι 
αναπτυσσόμενες χώρες από κοινού ιδίως οι πιο προηγμένες εξ αυτών, επιτύχουν ουσιώδη 
και μετρήσιμη απόκλιση κάτω του ρυθμού αύξησης των εκπομπών που προβλέπεται επί 
του παρόντος, της τάξης του 15 έως 30% της συνήθους επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας έως το έτος 2020·

Χρηματοδότηση

12. υπενθυμίζει ότι οι αναπτυγμένες χώρες δεσμεύθηκαν στη συμφωνία της Κοπεγχάγης να 
παράσχουν νέους και πρόσθετους πόρους που θα φθάσουν τα 30 δισ. δολάρια στο 
χρονικό διάστημα 2010-2012, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες·
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13. θεωρεί ότι η έγκαιρη εκτέλεση της χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης αποτελεί βασικό 
παράγοντα για τη διαμόρφωση ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης πριν από τη διάσκεψη στο 
Κανκούν και κατά τη διάρκεια αυτής, τονίζει ότι το ποσό των 7,2 δισ. ευρώ, το οποίο 
έχουν δεσμευθεί να παράσχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να είναι πρόσθετο και 
συμπληρωματικό των πιστώσεων της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) και 
παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια κατά την υποβολή 
συντονισμένων εκθέσεων για την εκτέλεση στο Κανκούν και εν συνεχεία σε ετήσια βάση· 

14. 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 ενδέχεται να αυξηθεί 
καθόσον απαιτείται νέα γνώση όσον αφορά τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής και 
της κλίμακας του κόστους που αυτή συνεπάγεται·

15. επιμένει ότι στον τομέα της χρηματοδότησης για τον μετριασμό και την προσαρμογή 
μέσω νέων μηχανισμών, πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται οι καθιερωμένες αρχές 
της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως η αρχή της "χρηστής διακυβέρνησης"·

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση

16. επιδοκιμάζει τις διατάξεις της συμφωνίας της Κοπεγχάγης σχετικά με την 
παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση και για τις διεθνείς διαβουλεύσεις 
και αναλύσεις και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργασθεί με όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη για την εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών για την εκτέλεση αυτών 
των διατάξεων, προς έγκριση στο Κανκούν·

Συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες και προσαρμογή

17. τονίζει την ιστορική ευθύνη που έχουν οι βιομηχανικές χώρες σε ό,τι αφορά τις μη 
αναστρέψιμες αλλαγές του κλίματος και υπενθυμίζει την υποχρέωση να παρασχεθεί 
βοήθεια στις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για να 
προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές· μεταξύ άλλων με την παροχή οικονομικής στήριξης 
για τα εθνικά σχεδία δράσης για την προσαρμογή, ως σημαντικών μηχανισμών για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή οι οποίοι προάγουν την ενεργό συμμετοχή·

Προγράμματα REDD και απερήμωση 

18. φρονεί ότι πρέπει να παρασχεθεί σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη καθώς και 
τεχνική και διοικητική βοήθεια προκειμένου να σταματήσει η πλήρης αποψίλωση 
τροπικών δασών το αργότερο έως το 2020, επαναλαμβάνοντας ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση είναι το πλέον ρεαλιστικό εργαλείο στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής· 
και παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργασθεί προς την κατεύθυνση της λήψης 
συγκεκριμένων αποφάσεων για τη Μείωση των Εκπομπών από την Αποψίλωση και 
Υποβάθμιση των Δασών (REDD) στο Κανκούν, μεταξύ άλλων επιβολή συγκεκριμένων 
στόχων·
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19. υποστηρίζει τη δημιουργία μηχανισμού για τη μείωση εκπομπών λόγω της αποψίλωσης 
και της υποβάθμισης των δασών και την ενίσχυση της απορρόφησης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα δάση·

20. υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των τριών συμβάσεων για τη 
βιολογική ποικιλότητα του Ρίο (ΣΒΠ), για την κλιματική αλλαγή (UNFCCCC) και την 
απερήμωση (UNCCD)·  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά 
την ιδέα για τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου συνάντηση των τριών συμβάσεων του Ρίο, 
στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής Ρίο+20 που θα πραγματοποιηθεί το 2012·

Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τεχνολογική συνεργασία 

21. Πιστεύει ότι ανεξάρτητα από την πρόοδο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να εκσυγχρονίσει την οικονομία της επειγόντως προς την κατεύθυνση 
μιας πιο βιώσιμης, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεσματικής 
από πλευράς πόρων οικονομία, πράγμα που θα μετριάσει την αλλαγή του κλίματος, θα 
βελτιώσει την ποιότητα του αέρα, θα δημιουργήσει ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και θα διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται η πιο ανταγωνιστική 
οικονομία, σε έναν κόσμο όπου οι επενδύσεις κατευθύνονται όλο και περισσότερο προς 
καθαρότερες τεχνολογίες·

Μια παγκόσμια αγορά άνθρακα

22. καλεί την ΕΕ και τους εταίρους της να αναζητήσουν, στο άμεσο μέλλον, τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση δεσμών μεταξύ του EU ETS και άλλων 
συστημάτων εμπορίας που αποσκοπούν σε παγκόσμιο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
άνθρακα, που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των επιλογών για τον 
περιορισμό των εκπομπών, βελτίωση του μεγέθους και της ρευστότητας της αγοράς και, 
σε τελική ανάλυση, αποδοτικότερη κατανομή των πόρων·

23. ζητεί την αναμόρφωση των μηχανισμών που βασίζονται σε έργα, όπως ο μηχανισμός 
καθαρής ανάπτυξης (CDM) και η Κοινή Υλοποίηση (JI) αυστηρά πρότυπα όσον αφορά 
την ποιότητα των έργων που διασφαλίζουν τις υψηλές προδιαγραφές των έργων αυτών με 
αξιόπιστες, επαληθεύσιμες και πραγματικές μειώσεις των εκπομπών που, επί πλέον, θα 
υποστηρίζουν και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες· επιπλέον, συμμερίζεται την άποψη 
της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη θέσπισης τομεακών μηχανισμών για τις οικονομικά 
πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες, και πέραν του 2012 ενώ ο μηχανισμός καθαρής 
ανάπτυξης πρέπει να εξακολουθεί να διατίθεται στις ολιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

24. επιμένει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν ως προς τον μετριασμό των κλιματικών επιπτώσεων κυρίως εντός της ΕΕ και 
υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι η χρήση ευέλικτων μηχανισμών πρέπει να περιοριστεί στο 
ελάχιστο δυνατό·
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25. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία προόδου στην αντιμετώπιση των 
αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών και επιμένει στην ανάγκη να ενσωματωθούν οι 
διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές σε συμφωνία στο πλαίσιο της UNFCCC·

26. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι στη διεθνή συμφωνία θα ληφθεί υπόψη 
ο πλήρης αντίκτυπος των εναερίων και θαλασσίων μεταφορών στο περιβάλλον και ότι οι 
στόχοι μείωσης για τους κλάδους των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών θα είναι οι 
ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους·

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

27. πιστεύει ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σ' αυτές τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και συνεπώς θεωρεί απαράδεκτο 
ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία αυτή 
δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ κατά την 
προηγούμενη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών· αναμένει ότι τουλάχιστον οι 
πρόεδροι της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουν πρόσβαση σε 
αυτές τις συνεδριάσεις στο Κανκούν με καθεστώς παρατηρητή, με ή χωρίς δικαιώματα 
λόγου·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία 
της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος, με το 
αίτημα να κοινοποιηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη εκτός ΕΕ.


