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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος ενδέχεται να επηρεάσει 
όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, με αποτέλεσμα να απαιτούνται αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την εμβέλεια και το εύρος των αναγκαίων τροποποιήσεων,  

 Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά άμεσα τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα θα πρέπει να παρέχει συνεκτικές βάσεις για τη βελτίωση της 
ικανότητας της ΕΕ να αντεπεξέλθει στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση που αναλαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να 
θέτει και να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα σε επίπεδο σεβασμού του περιβάλλοντος, 
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα (περιλαμβανομένης της προσαρμογής 
στην αλλαγή του κλίματος),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικουμενικός χαρακτήρας της αλλαγής του κλίματος, καθώς 
και οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειές της, θα πρέπει να υποχρεώσουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τις χώρες εκείνες που είναι οι πλέον ευάλωτες και οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγούμενες επιτυχίες ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον καθορισμό των υποχρεώσεων για μελλοντικές χρονικές περιόδους,

1. τονίζει ότι χρειάζονται προσιτά, εύληπτα και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος, τον αντίκτυπό της και τα ενδεχόμενα μέτρα προσαρμογής· υποστηρίζει την 
πρόταση της Επιτροπής να διευκολύνει την ανταλλαγή των πληροφοριών και των 
αποτελεσμάτων των ερευνών μέσω κατάλληλου μηχανισμού ΤΠ και βάσης δεδομένων·

2. τονίζει ότι το υφιστάμενο περιβαλλοντικό κεκτημένο (όπως η οδηγία για τα πτηνά1, η 
οδηγία για τους οικοτόπους2, η οδηγία πλαίσιο για το νερό3 και η οδηγία για τις 
πλημμύρες4) πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και με συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ·
χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διαμορφώσει σύντομα κατευθυντήριες γραμμές 
προκειμένου να συμπεριλάβει στην εφαρμογή του εν λόγω κεκτημένου τις ανάγκες 
προσαρμογής· καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πλήρως τα νέα δικαιώματα που της 
εκχωρούνται με το άρθρο 260 της Συνθήκης της Λισαβόνας ούτως ώστε να εκπληρώνει 
το ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών· 

                                               
1 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L103, 25.4.1979, σ. 1.
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας, ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
3 Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 
327, 22.12.2000, σ. 1.
4 Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, ΕΕ L 288, 6.11.2007, σ. 
27.



PE438.387v02-00 4/5 AD\808093EL.doc

EL

3. εκτιμά ότι η ευθύνη για την υλοποίηση περιβαλλοντικά ορθών επενδύσεων πρέπει να 
επιμερίζεται σε όλα τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει την  υποβολή κατάλληλων προτάσεων για την ενσωμάτωση της προσαρμογής 
στην αλλαγή του κλίματος στην οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων1 και στην οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση2· προτείνει την 
όσο το δυνατόν ταχύτερη καθιέρωση κλιματικού ελέγχου ως μέρους των σχεδίων 
υποδομής που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

4. εκτιμά ότι, δεδομένης της σχετικής αποτυχίας της Διάσκεψης κορυφής της Κοπεγχάγης 
για την αλλαγή του κλίματος, είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για να 
εξασφαλιστεί η παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες προσαρμογής τους, επιπλέον της επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας (ΕΑΒ) και του στόχου του 0.7%,

5. τονίζει ότι τα έσοδα από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων, 
από τις δημοπρατήσεις για τις αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές, πρέπει να 
διατίθενται σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης για την υποστήριξη των κρατών 
μελών κατά την προσαρμογή τους στην αλλαγή του κλίματος·

6. πιστεύει ότι οι έρευνες και η χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας στα κράτη μέλη τα 
οποία επιβαρύνονται με υψηλές δαπάνες για τη λήψη μέτρων προσαρμογής πρέπει να 
συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες του επί παρόντος εφαρμοζόμενου εβδόμου 
ερευνητικού προγράμματος πλαισίου, καθώς και μελλοντικών ερευνητικών 
προγραμμάτων·

7. τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής υποστήριξη στις ασθενέστερες κοινωνικά 
κοινότητες ή ομάδες όσον αφορά το υψηλό κόστος των μέτρων προσαρμογής·

8. τονίζει ότι οι επενδύσεις σε μια απαλλαγμένη από εκπομπές οικονομία καθώς και η 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της φιλοπεριβαλλοντικής παραγωγής δεν θα 
πρέπει να συντελούν στη μεγέθυνση των διαφορών όσον αφορά την ανάπτυξη των 
επιμέρους κρατών μελών.

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 
2003/35/ΕΚ.
2 Οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων, ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30. 
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