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B7-0000/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του 
κλίματος στην Ντόχα του Κατάρ (COP 18)
(2012/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του ΟΗΕ του 2007 στο Μπαλί για την 
κλιματική αλλαγή και το Σχέδιο Δράσης του Μπαλί (Απόφαση 1/COP 13),

– έχοντας υπόψη τη 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) της UNFCCC 
και την 5η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που επέχει θέση Συνόδου των
Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (COP/MOP 5), οι οποίες 
διεξήχθησαν στην Κοπεγχάγη, Δανία, από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και 
τη συμφωνία της Κοπεγχάγης,

– έχοντας υπόψη τη 16η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ16) της UNFCCC 
και την 6η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που επέχει θέση Συνόδου των 
Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CΟΡ/ΜΟΡ6), οι οποίες 
διεξήχθησαν στο Κανκούν, Μεξικό, από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2010, 
καθώς και τις συμφωνίες του Κανκούν,

– έχοντας υπόψη τη 17η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 17) της UNFCCC 
και την 7η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που επέχει θέση Συνόδου των 
Συμβαλλομένων Μερών στο Πρωτόκολλο του Κιότο (COP/MOP 7), οι οποίες θα 
διεξήχθησαν στο Ντέρμπαν, Νότιος Αφρική, από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου 
2011, και ιδιαίτερα τις αποφάσεις που περιλαμβάνουν την Πλατφόρμα Ενισχυμένης 
Δράσης του Ντέρμπαν,

– έχοντας υπόψη την επικείμενη 18η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 18) της 
UNFCCC και την 8η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που επέχει θέση Συνόδου 
των Συμβαλλομένων Μερών στο Πρωτόκολλο του Κιότο (COP/MOP 8), οι οποίες θα 
διεξαχθούν στην Ντόχα, Κατάρ, από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012,

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

– έχοντας υπόψη την Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με θέμα «2050: Το μέλλον 
                                               
1 ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3.
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αρχίζει σήμερα – συστάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική 
της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος», 1

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή2, της 10ης Φεβρουαρίου 
2010 σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του 
Κλίματος (COP 15)3, της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή 
του κλίματος στο Κανκούν4 και της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη διάσκεψη για 
την αλλαγή του κλίματος στο Ντέρμπαν (COP 17)5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 20506,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη 
συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη 17η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 17) 
της UNFCCC και την 7η σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο (CMP 7) (Ντέρμπαν, Νότιος Αφρική, 28 Νοεμβρίου – 9 
Δεκεμβρίου 2011), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2012 σχετικά με τα 
οικονομικά του κλίματος - χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη 
διπλωματία της ΕΕ στον τομέα του κλίματος,

– έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος των ΗΕ για το 
Περιβάλλον (UNEP) του Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «Bridging the Emissions Gap»,

– έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις 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 το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις που περιλαμβάνουν την Πλατφόρμα Ενισχυμένης 
Δράσης του Ντέρμπαν (το Πακέτο Ντέρμπαν) αναγνωρίζουν ότι η αλλαγή του κλίματος 
αποτελεί μια επείγουσα και ενδεχομένως μη αναστρέψιμη απειλή για τις ανθρώπινες 
κοινωνίες και τον πλανήτη και κατά συνέπεια πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διεθνές 
επίπεδο από όλα τα μέρη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πακέτο Ντέρμπαν έθεσε κατ’ αρχήν τα θεμέλια για μια 
ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, διεθνή νομικά δεσμευτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει όλα 

                                               
1 ΕΕ C 67 Ε της 18.3.2010, σ. 44.
2 ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 1.
3 ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 25.
4 ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 77.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0504.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0086.



RE\905629EL.doc 5/8 PE491.328v01-00

EL

τα μέρη και η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2015 και να εφαρμοστεί μέχρι το 
2020·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη της Ντόχα (COP 18) πρέπει να αξιοποιήσει τη 
δυναμική που επιτεύχθηκε στο Ντέρμπαν, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστούν οι 
προσπάθειες επίτευξης μιας τέτοιας παγκόσμιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μέχρι το 
2015·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια παγκόσμια νομικά δεσμευτική συμφωνία θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με την αρχή των «κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών», αλλά και 
να αναγνωρίζει την ανάγκη υιοθέτησης φιλόδοξων και επαρκών στόχων μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από όλες τις σημαντικότερες χώρες εκπομπής·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πακέτο Ντέρμπαν αναγνωρίζει μόνο την ανεπάρκεια των 
προτεινόμενων δράσεων μετριασμού έως το 2020, καθώς και ότι οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις και υποσχέσεις δεν επαρκούν για την εκπλήρωση του στόχου περιορισμού της 
συνολικής ετήσιας μέσης αύξησης της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη σε 2ºC 
(«ο στόχος των 2ºC»), γεγονός που συνεπάγεται ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με ύψιστη προτεραιότητα στη Διάσκεψη της Ντόχα, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), για την επίτευξη του 
στόχου των 2ºC απαιτείται, μετά την κορύφωση των παγκόσμιων εκπομπών έως το 2015, 
η μείωσή τους κατά τουλάχιστον 50% σε σύγκριση με το 1990 έως το 2050 και η 
συνέχιση της μείωσής τους από τότε και στο εξής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
πρέπει κατά συνέπεια να ζητήσει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και την 
αποτελεσματική εφαρμογή αυτών πριν από το 2020,

Πλατφόρμα Ενισχυμένης Δράσης του Ντέρμπαν

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση της ad hoc Ομάδας εργασίας για την 
Πλατφόρμα Ενισχυμένης Δράσης του Ντέρμπαν και επισημαίνει ότι σύμφωνα με την 
απόφαση 1/CP 17 απαιτείται επειγόντως η έναρξη των εργασιών της ομάδας για τη 
σύσταση ενός πρωτοκόλλου, νομικού μέσου ή συμπεφωνημένου εγγράφου με νομική 
ισχύ στο πλαίσιο της σύμβασης το οποίο θα ισχύει για όλα τα μέρη, καθώς και η 
ολοκλήρωση των εργασιών αυτών το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι 
αργότερα από το 2015· επισημαίνει περαιτέρω ότι κατά τις εργασίες αυτές θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της πέμπτης έκθεσης αξιολόγησης της IPCC, η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2014·

2. επισημαίνει ότι σύμφωνα με το πακέτο του Ντέρμπαν απαιτείται παράλληλα η επίτευξη 
των συμφωνηθέντων αποτελεσμάτων της ad hoc Ομάδας εργασίας για τη μακροπρόθεσμη 
συνεργατική δράση (LCA) μέχρι τη Διάσκεψη της Ντόχα·

3. παρατηρεί συνεπώς με ανησυχία την έλλειψη προόδου εντός του 2012 και ειδικά την 
παρεμποδιστική στάση ορισμένων μερών στις συνομιλίες της Βόννης που 
πραγματοποιήθηκαν το Μάιο του 2012·

4. εκτιμά συνεπώς ότι είναι ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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πριν από τη Διάσκεψη της Ντόχα να συμμετάσχουν στην άσκηση εντατικής διπλωματίας 
για το κλίμα και στη δημιουργία διεθνών συμμαχιών, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των 
δεσμεύσεων του πακέτου του Ντέρμπαν και η απλοποίηση της διαδικασίας της UNFCCC 
προς την κατεύθυνση ενός νέου πολυμερούς καθεστώτος το οποίο θα συμφωνηθεί έως το 
2015·

Πρωτόκολλο του Κιότο – 2η περίοδος δέσμευσης   

5. στηρίζει την απόφαση των μερών, όπως αντικατοπτρίζεται στο πακέτο του Ντέρμπαν, να 
συμφωνήσουν σε μια δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο με 
ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς και στη διατήρησή της ως το 2020 
κατά τη μετάβαση σε ένα νέο διεθνές καθεστώς στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα μέρη·

6. ζητεί την έγκριση στην Ντόχα όλων των απαραίτητων τροποποιήσεων, ώστε να είναι δυνατή 
η άμεση έναρξη της δεύτερης περιόδου δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο σε 
προσωρινή βάση·

7. επισημαίνει τη δέσμευση που περιλαμβάνεται στην απόφαση 1/CMP 7 του πακέτου του 
Ντέρμπαν ότι η ημερομηνία λήξης της δεύτερης περιόδου δέσμευσης θα αποφασιστεί στη 
Διάσκεψη της Ντόχα και συγκεκριμένα θα είναι είτε η 31η Δεκεμβρίου 2017 είτε η 31η 
Δεκεμβρίου 2020, 

8. τονίζει την ανάγκη οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι περιορισμού ή μείωσης των εκπομπών 
(QELRO), οι οποίοι επρόκειτο να υποβληθούν από τα μέρη έως τον Μάιο του 2012, να 
ενταχθούν υπό τη μορφή τροποποιήσεων στο Πρωτόκολλο του Κιότο κατά τη Διάσκεψη 
της Ντόχα, σύμφωνα με την απόφαση 1/CMP 7· επισημαίνει ότι η μεταφορά των 
καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων (AAU) στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης αποτελεί 
ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να χρήζει αντιμετώπισης με τρόπο που θα διασφαλίζει τη 
μέγιστη δυνατή περιβαλλοντική ακεραιότητα του Πρωτοκόλλου του Κιότο·

Ανεπάρκεια των προτεινόμενων δράσεων μετριασμού

9. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αυξήσουν όλα τα μέρη το επίπεδο των φιλοδοξιών τους 
έως το 2020, ώστε να παραμείνουν εντός του στόχου των 2ºC· τονίζει ιδιαίτερα την 
επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί πρόοδος στη γεφύρωση του «χάσματος γιγατόνων» που 
υπάρχει μεταξύ των επιστημονικών στοιχείων και των υφιστάμενων δεσμεύσεων των 
μερών, να υιοθετηθούν δεσμεύσεις και δράσεις μείωσης εκπομπών πιο φιλόδοξες από 
αυτές που περιλαμβάνονται στη συμφωνία της Κοπεγχάγης, βάσει της αρχής της «κοινής 
αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης», και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των εκπομπών από 
τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και τους υδροφθοράνθρακες (HFC), 
τον μαύρο άνθρακα και άλλους βραχύβιους παράγοντες κλιματικής πίεσης, ώστε να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με τον στόχο των 2ºC· 

10. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης της IPCC, 
οι βιομηχανικές χώρες οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 25-40% μέχρι το 
2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες ως ομάδα οφείλουν 
να επιτύχουν μια σημαντική απόκλιση κάτω από τον προβλεπόμενο σήμερα συντελεστή 
αύξησης των εκπομπών, της τάξης του 15-30%, μέχρι το 2020·
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Οικονομικά του κλίματος

11. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να αποφευχθεί το χρηματοδοτικό κενό μετά το 2012 
(όταν λήξει η περίοδος χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης) και να επιδιωχθεί ο 
εντοπισμός τρόπων αύξησης της χρηματοδότησης μεταξύ του 2013 και του 2020· εκτιμά 
ότι είναι ζωτική η σημασία συγκεκριμένων δεσμεύσεων χρηματοδότησης κατά την 
περίοδο 2013-2020·

12. επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω εργασία στη Διάσκεψη της Ντόχα ώστε να καταστεί 
λειτουργικό το Πράσινο Ταμείο της Κοπεγχάγης, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο των 
συμφωνιών του Κανκούν·

Χρήση της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοκομία (LULUCF) 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της απόφασης 2/CMP.7 στη Διάσκεψη του 
Ντέρμπαν, ως σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση καθιέρωσης στέρεων λογιστικών 
κανόνων για τον κλάδο LULUCF· επισημαίνει ότι η απόφαση προβλέπει διετές 
πρόγραμμα εργασίας για την εξέταση της ανάγκης για πληρέστερους κανόνες λογιστικής, 
ώστε να διασφαλίζεται η περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμμετοχής του κλάδου στη 
μείωση των εκπομπών·

Μείωση των Εκπομπών που οφείλονται σε Αποψίλωση και Υποβάθμιση Δασών (REDD 
+)

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση αποφάσεων στο Ντέρμπαν που 
σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, τις εγγυήσεις και τα επίπεδα αναφοράς· εκτιμά ότι 
απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στην Ντόχα, ειδικότερα όσον αφορά την τεχνική 
αξιολόγηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση· επισημαίνει περαιτέρω τον σημαντικό 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το πρόγραμμα REDD+ για τον περιορισμό της 
ανεπάρκειας των προτεινόμενων δράσεων μετριασμού έως το 2020·

Διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του σχετικά με την ανάγκη υιοθέτησης διεθνών πράξεων με 
στόχους παγκόσμιας μείωσης εκπομπών για τον περιορισμό των κλιματικών επιπτώσεων 
από τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές· συνεχίζει να υποστηρίζει τη 
συμπερίληψη των αεροπορικών μεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών·

Διπλωματία για το κλίμα

16. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί εποικοδομητικά στο πλαίσιο 
των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων για το κλίμα και ότι η διπλωματία της ΕΕ για το 
κλίμα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πριν από τη 
Διάσκεψη της Ντόχα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, με 
στόχο την παρουσίαση μιας πιο καθαρής εικόνας της ΕΕ σε σχέση με την κλιματική 
πολιτική, προσδίδοντας νέα δυναμική στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και 
ενθαρρύνοντας τους ανά τον κόσμο εταίρους να εισαγάγουν και αυτοί δεσμευτικούς 
στόχους μείωσης των εκπομπών και κατάλληλα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής στην 
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κλιματική αλλαγή·

17. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σημαντικός 
παράγοντας, να εκφραστεί με «μία φωνή» στη Διάσκεψη της Ντόχα υποστηρίζοντας την 
επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση μιας διεθνούς συμφωνίας και να παραμείνει 
ενωμένη όσον αφορά τον στόχο αυτόν·

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

18. εκτιμά πως η αντιπροσωπεία της ΕΕ παίζει ζωτικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την 
κλιματική αλλαγή και θεωρεί κατά συνέπεια απαράδεκτο το ότι δεν ήταν σε θέση 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραστούν σε συντονιστικές συσκέψεις της 
ΕΕ στις προηγούμενες Διασκέψεις των Συμβαλλομένων Μερών· αναμένει ότι θα 
επιτραπεί τουλάχιστον στον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να παραστεί στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ στην Ντόχα·

19. επισημαίνει ότι, βάσει της Συμφωνίας-Πλαίσιο που συνήφθη μεταξύ Επιτροπής και 
Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2010, η Επιτροπή οφείλει να διευκολύνει την 
ενσωμάτωση βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ που συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για πολυμερείς 
συμφωνίες· υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 218 ΣΛΕΕ), το 
Κοινοβούλιο οφείλει να δίνει την έγκρισή του για συμφωνίες συναπτόμενες μεταξύ της 
ΕΕ και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών·

°

°         °

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τη Γραμματεία της 
Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), με 
το αίτημα να διαβιβασθεί περαιτέρω σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι μέλη 
της ΕΕ.


