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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που 
επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές
(2010/2103(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των τριών ομάδων εργασίας της διακυβερνητικής ομάδας 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εξέλιξη του κλίματος (GIEC) που δημοσιεύθηκαν το 
20071, 

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2008, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 29 και 30 Οκτωβρίου 
2009 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα,

– έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην Κοπεγχάγη (Δανία) από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009 και την επακόλουθη 
Συμφωνία της Κοπεγχάγης, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την κλιματική αλλαγή, 
ιδίως εκείνο της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης 
Κορυφής της Κοπεγχάγης2, και το ψήφισμα της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το 
εμπόριο και την κλιματική αλλαγή3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2010 σχετικά με την 
ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα (CΟΜ(2010)0265),

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη 
βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων και των βιορευστών4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την 
πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και 
απασχόληση στην Ευρώπη (CΟΜ(2008)0699),

– έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπονήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και 
το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον με τίτλο "Εμπόριο και 
κλιματική αλλαγή" η οποία δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2008,

                                               
1 Changements Climatiques 2007: Rapport de Synthèse· δημοσιεύθηκε υπό την διεύθυνση των Rajendra K. Pachauri και Andy 
Reisinger, Γενεύη 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf· και τις εκθέσεις των ομάδων εργασίας: 
Les éléments scientifiques, Συμβολή της ομάδας εργασίας Ι, που δημοσιεύθηκε υπό την διεύθυνση των S. Solomon, D. Qin, M. 
Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor και H.L. Miller, Jr.· Conséquences, adaptation et vulnérabilité, Συμβολή της
ομάδας εργασίας ΙΙ, που δημοσιεύθηκε υπό την διεύθυνση των M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden και C. 
Hanson· Atténuation du Changement Climatique, Συμβολή της ομάδας εργασίας ΙΙΙ, που δημοσιεύθηκε υπό την διεύθυνση των 
B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave και L. Meyer. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημέρα, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 ΕΕ C 297 E της 20.11.2008, σ. 32.
4 ΕΕ C 160 της 19.6.2010, σ. 1 και σ. 8.
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– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 
Διάσκεψης Κορυφής του G20 στο Πίτσμπουργκ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ινστιτούτου Κλιματικών Στρατηγικών, "Tackling leakage in 
a world of unequal carbon prices", που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 20101, την έκθεση 
του Ινστιτούτου CE Delft "Why the EU could and should adopt higher greenhouse gas 
reduction targets", που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 20102, τη μελέτη του Ινστιτούτου
Sandbag, "The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions 
Trading Scheme", που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 20103, και τη μελέτη του 
Ινστιτούτου Carbon Trust, "International carbon flows",

– έχοντας υπόψη τη διεθνή αξιολόγηση των γεωργικών επιστημών και τεχνολογιών για την 
ανάπτυξη που δημοσιεύθηκε το 20084,

– έχοντας υπόψη τους κανόνες του Ενεργειακού Χάρτη σχετικά με τις επενδύσεις στους 
οποίους βασίζεται η υπόθεση "Vattenfall Europe Generation AG v. Federal Republic of 
Germany" της 27ης Απριλίου 20095, όπου μια επιχείρηση ενάγει ένα κράτος μέλος που 
ενισχύει τους περιβαλλοντικούς κανόνες, 

– έχοντας υπόψη τον νόμο του Οντάριο για την πράσινη ενέργεια της 14ης Μαΐου 20096,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της 
Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές συνέπειες της 
αύξησης της θερμοκρασίας λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις και ότι είναι 
απαραίτητος ο περιορισμός αυτής της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2°C, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του 
ΟΗΕ για το κλίμα στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009 είναι ανεπαρκής και ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατόρθωσε να διαδραματίσει ρόλο πρώτου μεγέθους εκεί λόγω 
έλλειψης φιλοδοξίας στους στόχους της και λόγω έλλειψης ενότητας, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη Κορυφής του Κανκούν πρέπει να αποτελέσει ένα 
σημαντικό στάδιο προς μια λειτουργική συμφωνία η οποία θα επιτρέψει να περιορισθεί η 

                                               
1 Susanne Droege and Simone Cooper, Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices - A study for the 
Greens/EFA Group, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska, and Marc Davidson, Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf
3 Anna Pearson, The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme, 
Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with carbonmarketdata.com, 
February 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551.
4 http://www.agassessment.org/
5 International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID Case No. ARB/09/6
6 Ontario Ministry of Energy, Green Energy Act, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
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υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2°C και η οποία θα καταστεί τάχιστα 
δεσμευτική,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών αποτελεί παράγοντα 
ανταγωνιστικότητας, αφού οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες σ' αυτόν τον τομέα είναι οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας και οι ανανεώσιμες ενέργειες οι οποίες επιτρέπουν τη βελτίωση 
της ενεργητικής ασφάλειας της Ένωσης και διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες στο θέμα της 
βιομηχανικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, της χωροταξίας και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να 
περιορίζεται στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην επικράτειά της, αφού οι εκπομπές 
που συνδέονται με την κατανάλωσή της είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες που 
συνδέονται με την παραγωγή της, της τάξης του 35% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 45% στη 
Γαλλία και 60% στη Σουηδία σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, οι εμπορικοί κανόνες είναι αποφασιστικής 
σημασίας στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και ότι η Ένωση ως πρώτη 
παγκόσμια εμπορική δύναμη μπορεί να τους επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, 

1. εκφράζει ικανοποίηση για τη φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μειωθούν κατά 
80 έως 95% οι ευρωπαϊκές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 σε σχέση με το 
1990, φιλοδοξία που είναι αναγκαία προκειμένου η Ένωση να αναλάβει εκ νέου το διεθνή 
ηγετικό ρόλο όσον αφορά το κλίμα τη στιγμή που άλλες χώρες έχουν δεσμευτεί σε 
μεγάλο βαθμό στην πράσινη οικονομία, κυρίως μέσω των σχεδίων τους για οικονομική 
ανάκαμψη· υποστηρίζει έντονα το στόχο της μείωσης των ευρωπαϊκών εκπομπών κατά 
30% έως το 2020 και αυτό ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των διεθνών 
διαπραγματεύσεων·

2. υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο - αποτελούν εργαλείο και όχι αυτοσκοπό, και ότι πρέπει να είναι 
συνεπείς με τους στόχους της για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και να 
προβλέπουν τη σύναψη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για το κλίμα·

3. θεωρεί λοιπόν ότι οι κανόνες του ΠΟΕ πρέπει να ερμηνεύονται και να εξελίσσονται κατά 
τρόπο που θα υποστηρίζουν τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στις πολυμερείς 
συμφωνίες για το περιβάλλον (ΠΣΠ)· ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί για την 
επίτευξη συναίνεσης στον ΠΟΕ προκειμένου να δοθεί στις γραμματείες των ΠΣΠ το 
καθεστώς παρατηρητή σε όλες τις συνεδριάσεις του ΠΟΕ που αφορούν το πεδίο 
αρμοδιοτήτων τους και ρόλος συμβούλου στις διαδικασίες ρύθμισης των διαφορών που 
σχετίζονται με το περιβάλλον·

Ενίσχυση της θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εμπορίου και προστασίας του κλίματος

4. αναγνωρίζει το θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές ανταλλαγές 
στη διάδοση των προϊόντων και υπηρεσιών που συμμετέχουν στην προστασία του 
κλίματος· θεωρεί ότι η προστασία του κλίματος και η ελευθέρωση των ανταλλαγών 
μπορούν να αλληλοενισχυθούν διευκολύνοντας τις ανταλλαγές περιβαλλοντικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά ότι προηγουμένως είναι αναγκαίο να καταρτισθεί 
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κατάλογος αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με αυστηρά περιβαλλοντικά 
κριτήρια και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη του ΠΟΕ·

5. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες και 
αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές ανταλλαγές στη 
μεταφορά αυτών των τεχνολογιών μεταξύ χωρών·

6. αναγνωρίζει ότι το κίνητρο για καινοτομία μπορεί να περάσει από διαφορετικά 
συστήματα ανταμοιβής - συμφωνίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, τιμές - και ότι αυτά τα συστήματα δεν θα ευνοούν κατά τον ίδιο τρόπο τις 
μεταφορές τεχνολογιών· διερωτάται ιδίως για τις συνέπειες των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας στη διάδοση τεχνολογιών του μέλλοντος όπως τα γεωργικά 
καύσιμα δεύτερης γενιάς, οι μπαταρίες ή το υδρογόνο· ζητεί λοιπόν από την Επιτροπή να 
μελετήσει το σύνολο των συστημάτων ανταμοιβής της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τον κίνδυνο αποκλεισμού ορισμένων χωρών, και να ενσωματώσει τα αποτελέσματα αυτής 
της εργασίας στην κλιματική διπλωματία της·

7. εκφράζει ανησυχία για τις διαστρεβλωτικές συνέπειες που έχουν οι επιδοτήσεις των 
ορυκτών πηγών ενέργειας στις παγκόσμιες συναλλαγές, για τις επιπτώσεις τους στο κλίμα 
και για το κόστος τους όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά· δέχεται θετικά τη δέσμευση 
του G20 για τη σταδιακή εξάλειψη αυτών των επιδοτήσεων·

8. επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει διεθνή ηγετικό ρόλο σε αυτό το θέμα και ζητεί 
από την Επιτροπή να προτείνει τάχιστα ένα χρονοδιάγραμμα εξάλειψης αυτών των 
επιδοτήσεων στην Ένωση, και φυσικά μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
την εφαρμογή κοινωνικών και βιομηχανικών συνοδευτικών μέτρων· υπενθυμίζει επίσης 
το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή και προς τα κράτη μέλη να 
εμποδίζουν τα εξαγωγικά πιστωτικά ιδρύματα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
από το να χορηγούν δάνεια για έργα που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα·

Πιο δίκαιες τιμές στο διεθνές εμπόριο και αποφυγή των διαρροών άνθρακα

9. παρατηρεί ότι η ελευθέρωση των συναλλαγών μπορεί να βρίσκεται σε αντίθεση με την 
προστασία του κλίματος εάν ορισμένες χώρες μετατρέψουν την αδράνεια στον τομέα του 
κλίματος σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα· εισηγείται λοιπόν τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ προκειμένου να προστεθεί σε αυτούς το ζήτημα της 
δίκαιης περιβαλλοντικής τιμής σε συνάρτηση με παγκόσμιους κανόνες προστασίας του 
κλίματος·

10. σημειώνει ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα βασίζονται στην αρχή της 
"κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης" και ότι η αδυναμία των κλιματικών πολιτικών 
στις αναπτυσσόμενες χώρες εξηγείται κατά κανόνα από τις μικρότερες 
χρηματοπιστωτικές ή τεχνολογικές ικανότητές τους και όχι από ένα στόχο 
περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

11. σ' αυτό το πλαίσιο, επιθυμεί η ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τις διαρροές 
βιομηχανικού άνθρακα που σχετίζονται με το κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΚΣΕΔΕ) και σχετικά με τα μέσα βελτίωσής του να 
πραγματοποιηθεί με προσοχή·
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12. υπενθυμίζει όντως ότι, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης 
Μαΐου 2010 (CΟΜ(2010)0265) σχετικά με αυτό το θέμα, ελάχιστοι βιομηχανικοί τομείς 
είναι ουσιαστικά ευαίσθητοι στις διαρροές άνθρακα και θεωρεί ότι ο εντοπισμός τους 
απαιτεί μια ποιοτική τομεακή ανάλυση· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τάχιστα 
μια τέτοια προσέγγιση παρά κάποια ποσοτικά κριτήρια ίδια για όλους τους βιομηχανικούς 
τομείς·

13. υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει μόνο μία λύση για τους βιομηχανικούς τομείς που είναι 
ευαίσθητοι στις διαρροές άνθρακα, και ότι η φύση του προϊόντος ή ακόμη η δομή της 
αγοράς αποτελούν ουσιαστικά κριτήρια για την επιλογή μεταξύ των διαθέσιμων 
εργαλείων (δωρεάν χορήγηση ποσοστώσεων, κρατικές ενισχύσεις ή προσαρμογή στα 
σύνορα)·

14. εκφράζει λύπη για τη μαζική χρησιμοποίηση της δωρεάν χορήγησης ποσοστώσεων ενώ 
πολλές πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να αποφέρει σημαντικά αδικαιολόγητα 
κέρδη σε ορισμένες επιχειρήσεις και ότι δεν εμποδίζει τις επωφελούμενες επιχειρήσεις να 
μεταφέρουν σε άλλη χώρα ολόκληρη ή μέρος της παραγωγής τους· ζητεί, σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής μεταφοράς δραστηριοτήτων σε άλλη χώρα, οι χορηγηθείσες 
ποσοστώσεις να επιστρέφονται πάραυτα και ένα μέρος αυτών να τροφοδοτεί ένα ταμείο 
κοινωνικής και οικολογικής μετατροπής των εγκαταλειφθεισών ζωνών δραστηριότητας·

15. υπενθυμίζει ότι η προσαρμογή στα σύνορα, αντί της μείωσης της πίεσης του άνθρακα 
στην ευρωπαϊκή παραγωγή, επιτρέπει να υποβάλλονται τα ευρωπαϊκά και τα εισαγόμενα 
προϊόντα σε μια ίδια και εν δυνάμει ισχυρή πίεση του άνθρακα· θεωρεί ότι αυτό το 
εργαλείο έχει πραγματικό ενδιαφέρον και πραγματική νομιμότητα μόνο εάν συνδυάζεται 
με τη διάθεση των ποσοστώσεων σε πλειστηριασμό και ότι αυτός ο πλειστηριασμός είναι 
απαραίτητο να γίνει αποδεκτός από τις χώρες εταίρους και να είναι συμβατός με τους 
κανόνες του ΠΟΕ·

Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των προϊόντων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο 
κλίμα

16. υπενθυμίζει ότι η προστασία του κλίματος περνά από διάφορες κρατικές πολιτικές -
σήμανση άνθρακα, κρατικές συμβάσεις με αυστηρά οικολογικά κριτήρια, προδιαγραφές, 
επιδοτήσεις, φόροι, ποσοστώσεις - οι οποίες διαφοροποιούν τα προϊόντα ανάλογα με τη 
διαδικασία και τη μέθοδο παραγωγής τους (ΔΜΠ) και ενδέχεται να αποδειχθεί αναγκαίο 
να εφαρμοσθούν αυτές οι πολιτικές αφενός στα ευρωπαϊκά προϊόντα και αφετέρου στα 
εισαγόμενα προϊόντα·

17. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του ΠΟΕ επιτρέπεται να λαμβάνονται μέτρα ποιοτικού 
χαρακτηρισμού του εμπορίου εάν αυτά θεωρούνται αναγκαία, αναλογικά και δεν 
δημιουργούν διακρίσεις σε χώρες όπου οι συνθήκες παραγωγής είναι ίδιες· σημειώνει 
ωστόσο ότι χρειάζονται επειγόντως διασαφηνίσεις προκειμένου τα εν λόγω μέτρα να 
μπορούν να εφαρμοσθούν με βάση κλιματικά κριτήρια σχετικά με τη ΔΜΠ αυτών των 
προϊόντων·

18. ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί για την επανέναρξη των συζητήσεων στα πλαίσια 
του ΠΟΕ σχετικά με τις ΔΜΠ και τη δυνατότητα διάκρισης όμοιων προϊόντων σε 
συνάρτηση με το εάν φέρουν σφραγίδα άνθρακα, ενεργητική σφραγίδα ή τεχνολογικές 
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προδιαγραφές· θεωρεί ότι μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να γίνει αποδεκτή από τα μέλη 
του ΠΟΕ εάν συνοδεύεται από μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τη μεταφορά 
τεχνολογιών·

19. επιθυμεί ωστόσο η σημερινή έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τις ΔΜΠ εντός του ΠΟΕ να 
μην οδηγήσει την Ένωση σε ακινησία, ενώ αντίθετα θα πρέπει να εκμεταλλευθεί αυτά τα 
περιθώρια κινήσεων· ζητεί λοιπόν από την Επιτροπή να καταφεύγει συστηματικά σε 
σήματα ή σε κριτήρια βιωσιμότητας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και στις διμερείς 
και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες για τα προϊόντα που έχουν επιπτώσεις στο κλίμα·

20. εκφράζει ικανοποίηση, γι' αυτό το λόγο, για τη θέσπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κριτηρίων βιωσιμότητας για τα γεωργικά καύσιμα που παράγονται και που 
εισάγονται στην Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τη διεύρυνση αυτής της 
προσέγγισης στη βιομάζα και στα γεωργικά προϊόντα· αναμένει ωστόσο να ληφθούν 
υπόψη οι έμμεσες αλλαγές χρησιμοποίησης των εδαφών που συνδέονται με τα γεωργικά 
καύσιμα, σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Η ελευθέρωση των συναλλαγών δεν πρέπει να υπονομεύσει τις φιλόδοξες κλιματικές 
πολιτικές

21. εκφράζει ανησυχία για τη βούληση της Επιτροπής να προωθήσει στις εμπορικές 
συμφωνίες την ελευθέρωση του εμπορίου ξυλείας, και ιδίως την κατάργηση των 
περιορισμών στην εξαγωγή της, παρά τον αυξημένο κίνδυνο αποδάσωσης και των 
αρνητικών συνεπειών στο κλίμα, στη βιοποικιλότητα, στην ανάπτυξη και στους τοπικούς 
πληθυσμούς·

22. υπογραμμίζει ότι η ελευθέρωση των γεωργικών προϊόντων οδήγησε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες στο να υιοθετήσουν γεωργικά μοντέλα που βασίζονται στη 
μονοκαλλιέργεια και στην εξαγωγή, γεωργικά μοντέλα τα οποία είναι πολύ ευάλωτα στις 
κλιματικές αλλαγές και μπορούν να επιφέρουν μαζική αποδάσωση· εκφράζει ανησυχία 
για τις συνέπειες ορισμένων ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων στις ικανότητες των 
χωρών να εξασφαλίσουν την επισιτιστική τους ασφάλεια ιδίως σε ένα πλαίσιο κλιματικών 
αλλαγών· ζητεί από την Επιτροπή να μην συνάψει εμπορική συμφωνία που θα ενέτεινε 
την αποδάσωση και να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες και οι ευρωπαϊκές
κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία δεν υπονομεύουν τις προοπτικές γεωργικών πολιτικών 
που ενσωματώνουν την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών στο στόχο της 
επισιτιστικής επάρκειας·

23. αντιτίθεται στις διατάξεις οι οποίες, στις εμπορικές συμφωνίες και στις συμφωνίες 
επενδύσεων, επιτρέπουν στους επενδυτές να στραφούν κατά μιας χώρας η οποία ενισχύει 
τις κλιματικές πολιτικές της· θεωρεί ότι οι κανόνες επίλυσης διαφορών μεταξύ ενός 
επενδυτή και ενός κράτους μπορούν να θεωρηθούν επιθυμητοί μόνο σε ένα συγκεκριμένο 
νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στη χώρα να λάβει μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 
τα οποία είναι συνεπή με τους παγκόσμιους στόχους επί αυτού του θέματος· 

24. ζητεί από την Επιτροπή να μην αντιτίθεται συστηματικά στις ρήτρες τοπικού 
περιεχομένου των κλιματικών πολιτικών των εταίρων της, όπως στην περίπτωση του 
Green Energy Act του Οντάριο· θεωρεί πράγματι ότι αυτές οι ρήτρες εγγυώνται την 
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αποδοχή των εν λόγω πολιτικών εκ μέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων· πιστεύει 
επίσης ότι εν αναμονή μιας διεθνοποίησης του κλιματικού κόστους στην τιμή των 
διεθνών μεταφορών αυτές οι ρήτρες, όπως η σήμανση στις μεταφορές, αποτελούν μέσα 
τα οποία είναι μεν ατελή αλλά είναι χρήσιμα για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης 
προϊόντων τοπικής παραγωγής·

Πλήρης ενσωμάτωση των μεταφορών στην προβληματική εμπόριο-κλίμα

25. επιθυμεί το κλιματικό κόστος των διεθνών μεταφορών να ενσωματωθεί στην τιμή τους, 
είτε με την επιβολή φόρων είτε με επί πληρωμή συστήματα εμπορίας ποσοστώσεων· 
εκφράζει ικανοποίηση για την προσεχή συμπερίληψη της αεροπορίας στο ΚΣΕΔΕ και 
αναμένει από την Επιτροπή μια παρεμφερή πρωτοβουλία για τις θαλάσσιες μεταφορές 
εάν αποδειχθεί αδύνατον να εφαρμοσθεί ένας παγκόσμιος μηχανισμός κατά τα προσεχή 
έτη· αναμένει εξάλλου από την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να επανεξετάσει 
τις ενισχύσεις που χορηγούνται στα πλέον ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, όπως η απαλλαγή 
από τη φορολογία ενέργειας για την κηροζίνη·

26. θεωρεί ότι όσο το κλιματικό κόστος δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των μεταφορών θα 
πρέπει να ενθαρρυνθεί η προώθηση της βιώσιμης τοπικής παραγωγής, κυρίως με 
καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών· ζητεί να θεσπισθούν μια κοινή μεθοδολογία 
λογιστικής καταχώρισης και κοινοί κανόνες σήμανσης όσον αφορά τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου των διαφόρων προϊόντων, κυρίως στο στάδιο της μεταφοράς·

Ενίσχυση των εργαλείων συνοχής μεταξύ εμπορίου και κλίματος

27. ζητεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ των εμπορικών και κλιματικών 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πραγματοποιηθεί απολογισμός κάθε εμπορικής 
πολιτικής σε σχέση με τον άνθρακα, αυτή δε η πολιτική ενδεχομένως να τροποποιηθεί για 
τη βελτίωση αυτού του απολογισμού, και υποχρεωτικά να ληφθούν αντισταθμιστικά 
μέτρα - πολιτική, τεχνολογική, χρηματοπιστωτική συνεργασία - σε περίπτωση αρνητικού 
απολογισμού για το κλίμα·

28. ζητεί αυτός ο απολογισμός και αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα να περιληφθούν στο 
"κεφάλαιο για το κλίμα" υποχρεωτικά για κάθε εμπορική συμφωνία (συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, μεταρρύθμιση του 
συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων), και το εν λόγω κεφάλαιο να αποτελέσει 
αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης και να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο·

29. επιθυμεί το εν λόγω "κεφάλαιο για το κλίμα" να αποτελέσει αντικείμενο στενής 
συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ Δράση για το Κλίμα και της ΓΔ Διεθνές Εμπόριο, και 
γενικότερα η ΓΔ Δράση για το Κλίμα να συμμετέχει συστηματικά στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις·

Η συνοχή μεταξύ εμπορίου και κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη σκοπιά των 
αναπτυσσόμενων χωρών

30. αναγνωρίζει ότι η συνοχή των ευρωπαϊκών εμπορικών και κλιματικών πολιτικών μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να εκληφθεί από τις χώρες εταίρους ως ένας πλάγιος τρόπος μείωσης 
των εισαγωγών μας και αύξησης των εξαγωγών μας· 
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31. εμμένει λοιπόν στη σπουδαιότητα της διαπραγμάτευσης με αυτές τις χώρες κάθε μέτρου 
που θα μπορούσε να λάβει η Ένωση, ιδίως την προσαρμογή στα σύνορα, και στην ανάγκη 
για την Ένωση να τηρεί τις δεσμεύσεις της κλιματικής ενίσχυσης έναντι των 
αναπτυσσόμενων χωρών·

32. εκφράζει ανησυχία εν προκειμένω διότι οι "πρόωρες" χρηματοδοτήσεις που υποσχέθηκαν 
οι ευρωπαϊκές χώρες κατά τη Διάσκεψη Κορυφής για το κλίμα στην Κοπεγχάγη 
προέρχονται εν μέρει από δεσμεύσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρατικής 
ενίσχυσης για ανάπτυξη και θα χορηγηθούν υπό μορφή δανείων, αντίθετα με τα αιτήματα 
του Κοινοβουλίου· ζητεί η Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με αυτές τις 
χρηματοδοτήσεις που θα επιτρέψει να κριθεί η αντιστοιχία μεταξύ της πραγματικότητας, 
των αναληφθεισών δεσμεύσεων και των αιτημάτων του Κοινοβουλίου· ζητεί επίσης έναν 
καλύτερο συντονισμό των χρηματοδοτήσεων ως προς τη θεματική και γεωγραφική 
χρησιμοποίησή τους·

33. υπενθυμίζει τη δέσμευση των εκβιομηχανισμένων χωρών, μεταξύ των οποίων τα κράτη 
μέλη της Ένωσης, να μελετήσουν καινοτόμους χρηματοδοτήσεις για την καταπολέμηση 
των κλιματικών αλλαγών και ιδίως τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τάχιστα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σχέδιο 
θέσπισης ενός τέτοιου φόρου στο επίπεδο της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να εντάξει 
στις εμπορικές διαπραγματεύσεις για την ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών την προοπτική ενός τέτοιου μηχανισμού· 

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια 
καθώς και στην εκτελεστική γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
για τις κλιματικές αλλαγές (UNFCCC) και στην 16η Διάσκεψη των συμβαλλομένων 
μερών (CΟΡ 16).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στην Κοπεγχάγη ολοκληρώθηκε με μια 
απογοητευτική συμφωνία η οποία δεν είναι σε θέση να περιορίσει την υπερθέρμανση του 
πλανήτη κάτω από 2°C. Εξάλλου, η Συμφωνία της Κοπεγχάγης δεν είναι ούτε παγκόσμια 
ούτε δεσμευτική. Η ΕΕ δεν είναι καθόλου ο υπεύθυνος υπ' αριθ. 1 αυτής της αποτυχίας. Αλλά 
η έλλειψη ενότητάς της, η ανικανότητά της να ομιλεί με μια φωνή, η ανικανότητά της να 
προωθήσει στόχους μείωσης των εκπομπών και υποστήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες στο 
ύψος των συστάσεων των επιστημόνων και των αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
την κατέστησαν συχνά σχεδόν βουβή και αναποτελεσματική.

Γιατί όμως τόσες δυσκολίες; Σίγουρα δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση. Αλλά ένα σημαντικό 
μέρος του προβλήματος προέρχεται από το γεγονός ότι πολλές χώρες δεν έχουν ακόμη 
δοκιμάσει σε μεγάλη κλίμακα και παραμένουν διστακτικές όσον αφορά τα οικονομικά, 
κοινωνικά ή δημοκρατικά πλεονεκτήματα μιας οικολογικής μετατροπής της οικονομίας τους, 
παρά τον πολλαπλασιασμό των μελετών και των επιτυχημένων εμπειριών σε περισσότερο 
βιώσιμες μορφές ενεργειακής μετάβασης, γεωργίας και μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται σήμερα από την ακινησία. Ορισμένοι βιομηχανικοί τομείς,
που σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν και οι κυβερνήσεις, αναφέρουν τις πιθανές δραματικές 
συνέπειες μιας φιλόδοξης κλιματικής πολιτικής. Ακόμη και εάν οι επίσημες μελέτες αναιρούν 
μια τέτοια παγκόσμια απειλή και υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν τα εργαλεία προστασίας κατά 
των διαρροών άνθρακα, η κλιματική φιλοδοξία θα ήταν αντιφατική με την έξοδο από την 
οικονομική και κοινωνική κρίση. Πρόκειται για ένα σοβαρό λάθος, που η Κίνα και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαπράττουν, που επιβεβαιώνει το μέρος των σχεδίων τους για 
ανάκαμψη το οποίο διατίθεται για την πράσινη οικονομία. Αναλαμβάνοντας τον ηγετικό ρόλο 
στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενίσχυε την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χάρις στις εξοικονομήσεις ενέργειας και στις 
ανανεώσιμες ενέργειες, δύο τομείς οι οποίοι επιτρέπουν βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειάς 
της και διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τη βιομηχανική ανάπτυξη, την 
καινοτομία, τη χωροταξία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αλλά για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο και για να ωφεληθεί από αυτά τα κέρδη 
ανταγωνιστικότητας, η ΕΕ πρέπει να αλλάξει τις εμπορικές πολιτικές της, είτε αυτές είναι 
διμερείς, είτε περιφερειακές είτε πολυμερείς. Διότι το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών 
είναι υπεύθυνο για περίπου 20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Διότι οι 
εκπομπές που συνδέονται με την κατανάλωση είναι υψηλότερες κατά 34% εκείνων που 
συνδέονται με την παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 44% στη Γαλλία και κατά 60% 
στη Σουηδία. Η ΕΕ πρέπει υποχρεωτικά να καταπολεμήσει αυτές τις "ανταλλασσόμενες" 
εκπομπές. Διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει κάθε διεθνή αξιοπιστία: μια Ευρώπη η οποία 
χρηματοδοτεί την καταπολέμηση της αποδάσωσης από τη μια πλευρά και από την άλλη 
πλευρά προτρέπει την αποδάσωση με την εισαγωγή μη βιώσιμων δασικών προϊόντων και 
γεωργικών καυσίμων δεν μπορεί να είναι επικεφαλής της καταπολέμησης των κλιματικών 
αλλαγών. Εξάλλου, εάν διαθέτει τις εκπομπές της αντί να τις μετατρέπει σε τρόπους 
παραγωγής και κατανάλωσης, δεν θα ωφεληθεί από τα συνακόλουθα οικονομικά, 
βιομηχανικά ή κοινωνικά κέρδη.

Η ΕΕ πρέπει λοιπόν να αλλάξει τις εμπορικές πολιτικές της στην κατεύθυνση μιας διάκρισης 
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των προϊόντων σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις που έχουν στο κλίμα και κατ' αυτόν τον 
τρόπο να ευνοήσει τις αναγκαίες ρήξεις στους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης και στις 
στρατηγικές επενδύσεων. Πρέπει να δώσει απάντηση στο πρόβλημα των διαρροών άνθρακα 
και γενικότερα να μεριμνήσει για τις συνέπειες που έχουν οι εισαγωγές της στο κλίμα. Δεν 
πρέπει να θέσει σε αμφισβήτηση τις κλιματικές πολιτικές των εμπορικών εταίρων μας για να 
προσπαθήσει, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής, να αυξήσει τα μέρη των 
ευρωπαϊκών αγορών. Πρέπει να έχει ενεργό στάση όσον αφορά τις εκπομπές που 
προέρχονται από τις διεθνείς μεταφορές, να προτείνει ένα καθεστώς προστασίας της 
καινοτομίας συμβατό με την πρόσβαση, κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες, στις 
τεχνολογίες που είναι ευνοϊκές στο κλίμα, να υποστηρίξει τη δημιουργία σε διεθνές επίπεδο 
καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης εφαρμόζοντάς τους, εάν προηγουμένως υπάρχει 
ανάγκη, στο επίπεδο της Ένωσης. Αυτό το εργοτάξιο πρέπει να το ξεκινήσει η ΕΕ μαζί με 
τους εμπορικούς εταίρους της και όχι κατά αυτών, ιδίως με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Είναι προφανώς ένα δύσκολο εργοτάξιο. Αλλά η ΕΕ έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση: όσον αφορά την εισαγωγή παράνομης ξυλείας, όσον αφορά τα γεωργικά 
καύσιμα, όσον αφορά τις εκπομπές των αεροσκαφών. Καρπός πολυάριθμων συζητήσεων με 
επιχειρήσεις, ενώσεις, συνδικαλιστές ή ακόμη την Επιτροπή, η παρούσα έκθεση προσπαθεί 
να προσδιορίσει τα συμπληρωματικά στάδια που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να συνεχίσει προς 
αυτή την κατεύθυνση.


