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H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηε δηάζθεςε 

ηεο Νηόρα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηνλ 

Δεθέκβξην ηνπ 2012, ηα Μέξε ελέθξηλαλ 

κηα ηξνπνπνίεζε ζην Πξσηόθνιιν πνπ 

ζεζπίδεη δεύηεξε πεξίνδν αλάιεςεο 

ππνρξεώζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

Πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην, ε νπνία αξρίδεη 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη ιήγεη ηελ 31ε 

Δεθεκβξίνπ 2020, κε λνκηθά δεζκεπηηθή 

αλάιεςε ππνρξεώζεσλ γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπώλ, ηε ζπκπεξίιεςε ελόο λένπ 

αεξίνπ (ηξηθζνξηνύρν άδσην), έλαλ 

θηιόδνμν κεραληζκό γηα κηα 

απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία ε νπνία ζα 

επηηξέπεη ζε έλα Σπκβαιιόκελν Μέξνο λα 

πξνζαξκόζεη ηε δέζκεπζή ηνπ απμάλνληαο 

ηε θηινδνμία ηνπ ζηε δηάξθεηα κηαο 

πεξηόδνπ αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ θαη, 

ηέινο, κηα δηάηαμε πνπ πξνζαξκόδεη 

απηόκαηα ην ζηόρν ελόο Σπκβαιιόκελνπ 

Μέξνπο πξνθεηκέλνπ απηό λα απνηξέςεη 

αύμεζε ησλ εθπνκπώλ ηνπ ζην δηάζηεκα 

2013 έσο 2020 πέξαλ ησλ κέζσλ 

εθπνκπώλ ηνπ ησλ εηώλ 2008 έσο 2010· 

H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηε δηάζθεςε 

ηεο Νηόρα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηνλ 

Δεθέκβξην ηνπ 2012, ηα Μέξε ελέθξηλαλ 

κηα ηξνπνπνίεζε ζην Πξσηόθνιιν πνπ 

ζεζπίδεη δεύηεξε πεξίνδν αλάιεςεο 

ππνρξεώζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

Πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην, ε νπνία αξρίδεη 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη ιήγεη ηελ 31ε 

Δεθεκβξίνπ 2020, κε λνκηθά δεζκεπηηθή 

αλάιεςε ππνρξεώζεσλ γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπώλ, ηε ζπκπεξίιεςε ελόο λένπ 

αεξίνπ (ηξηθζνξηνύρν άδσην), έλαλ 

θηιόδνμν κεραληζκό γηα κηα 

απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία ε νπνία ζα 

επηηξέπεη ζε έλα Σπκβαιιόκελν Μέξνο λα 

πξνζαξκόζεη ηε δέζκεπζή ηνπ απμάλνληαο 

ηε θηινδνμία ηνπ ζηε δηάξθεηα κηαο 

πεξηόδνπ αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ θαη, 

ηέινο, κηα δηάηαμε πνπ πξνζαξκόδεη 

απηόκαηα ην ζηόρν ελόο Σπκβαιιόκελνπ 

Μέξνπο πξνθεηκέλνπ απηό λα απνηξέςεη 

αύμεζε ησλ εθπνκπώλ ηνπ ζην δηάζηεκα 

2013 έσο 2020 πέξαλ ησλ κέζσλ 

εθπνκπώλ ηνπ ησλ εηώλ 2008 έσο 2010· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Κνηλνβνύιην 

ζεσξεί ιππεξό ην όηη νξηζκέλεο ηξίηεο 

ρώξεο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ 

πξώηε πεξίνδν δέζκεπζεο ηνπ 

Πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην δελ επηζπκνύλ 

λα ζπκθσλήζνπλ γηα κηα δεύηεξε πεξίνδν 

δέζκεπζεο· 
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14. ππελζπκίδεη ην ςήθηζκα ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 5εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014 ην νπνίν δεηεί λα 

ηεζνύλ ηξεηο δεζκεπηηθνί ζηόρνη: 

ελεξγεηαθή απόδνζε ηεο ηάμεο ηνπ 40%, 

πνζνζηό ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο 

ηνπιάρηζηνλ 30% θαη κείσζε ησλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 40%, θαη 

θαιεί εθ λένπ ην Σπκβνύιην θαη ηελ 

Επηηξνπή λα εγθξίλνπλ θαη λα 

εθαξκόζνπλ, σο κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

ΕΕ γηα ηηο θιηκαηηθέο θαη ελεξγεηαθέο 

πνιηηηθέο έσο ην έηνο 2030, κηα 

πνιύπιεπξε πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε 

ακνηβαία εληζρπόκελνπο, ζπληνληζκέλνπο 

θαη ζπλεθηηθνύο ζηόρνπο σο πξνο ηε 

κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε· 

επηζεκαίλεη όηη νη ζηόρνη ζε ζέκαηα 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ, βάζεη ησλ όζσλ έρεη δεηήζεη ην 

Κνηλνβνύιην, ζα νδεγνύζαλ ζε ζεκαληηθά 

πςειόηεξα από ην 40% πνζνζηά κείσζεο 

ησλ ζεξκνθεπηαθώλ αεξίσλ έσο ην 2030· 

14. ππελζπκίδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

Επξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 θαη 24
εο

 

Οθησβξίνπ πνπ νκόθσλα απνδέρζεθαλ 

έλαλ εγρώξην ζηόρν κείσζεο ησλ 

ζεξκνθεπηαθώλ αεξίσλ ηνπιάρηζηνλ 

θαηά 40% έσο ην 2030, έλαλ επξσπατθό 

ζηόρν 27% ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο 

πεγέο, θαη έλαλ κε δεζκεπηηθό ζηόρν 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο· επηζεκαίλεη όηη ην 

Επξσπατθό Σπκβνύιην απέθιεηζε θάζε 

δεζκεπηηθό εζληθό επί κέξνπο ζηόρν, 

ώζηε λα δώζεη ηελ επειημία ζηα θξάηε 

κέιε, ζε ζπκθσλία κε ηηο Σπλζήθεο ΕΕ, 

λα θαζνξίδνπλ απηά ην δηθό ηνπο 

ελεξγεηαθό κίγκα, ελεξγεηαθά απνδνηηθό 
θαη ρακειώλ αλζξαθνύρσλ εθπνκπώλ  

αθόκε θαη ζε ό,ηη αθνξά ηηο αλαλεώζηκεο 

πεγέο, ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα θαη 

άιιεο ηερλνινγίεο ρακειώλ αλζξαθνύρσλ 

εθπνκπώλ· 
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20. δηεπθξηλίδεη όηη, παξά ην γεγνλόο όηη ε 

δεύηεξε πεξίνδνο δέζκεπζεο ηνπ 

Πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην ζα πεξηνξηζηεί 

ζηελ έθηαζή ηεο, ζα πξέπεη λα ηδσζεί σο 

έλα ζεκαληηθό ελδηάκεζν βήκα, θαη σο εθ 

ηνύηνπ θαιεί ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηώλ κειώλ 

ηεο Έλσζεο, λα νινθιεξώζνπλ ηε 

δηαδηθαζία επηθύξσζεο ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηόλ θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη πξηλ από 

ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2015· επηζεκαίλεη όηη 

ην Κνηλνβνύιην νινθιήξσζε ηε ζπκβνιή 

ηνπ δίλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ θη όηη ε 

ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη 

ε ελ ιόγσ δηαθάλεηα είλαη απαξαίηεηεο 

ώζηε λα βνεζήζνπλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

νη δηαπξαγκαηεύζεηο θαη λα αλαπηπρζεί ε 

εκπηζηνζύλε κεηαμύ όισλ ησλ Μεξώλ 

ελόςεη ηεο Δηάζθεςεο ηνπ Παξηζηνύ· 

20. δηεπθξηλίδεη όηη, παξά ην γεγνλόο όηη ε 

δεύηεξε πεξίνδνο δέζκεπζεο ηνπ 

Πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην ζα πεξηνξηζηεί 

ζηελ έθηαζή ηεο, ζα πξέπεη λα ηδσζεί σο 

έλα ζεκαληηθό ελδηάκεζν βήκα, θαη σο εθ 

ηνύηνπ θαιεί ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηώλ κειώλ 

ηεο Έλσζεο, λα νινθιεξώζνπλ ηε 

δηαδηθαζία επηθύξσζεο ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηόλ θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη πξηλ από 

ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2015· επηζεκαίλεη όηη 

ην Κνηλνβνύιην νινθιήξσζε ηε ζπκβνιή 

ηνπ δίλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ θη όηη ε 

ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη 

ε ελ ιόγσ δηαθάλεηα είλαη απαξαίηεηεο 

ώζηε λα βνεζήζνπλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

νη δηαπξαγκαηεύζεηο θαη λα αλαπηπρζεί ε 

εκπηζηνζύλε κεηαμύ όισλ ησλ Μεξώλ 

ελόςεη ηεο Δηάζθεςεο ηνπ Παξηζηνύ· 

ζεσξεί ιππεξό ην όηη νξηζκέλεο ηξίηεο 

ρώξεο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ 

πξώηε πεξίνδν δέζκεπζεο ηνπ 

Πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην δελ επηζπκνύλ 

λα ζπκθσλήζνπλ γηα κηα δεύηεξε πεξίνδν 

δέζκεπζεο· 
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