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B8-0202/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα 
ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, 
ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία
(2019/2582(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο 
«Καθαρός πλανήτης για όλους –Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια 
ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» (COM 
(2018)0773),

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(UNFCCC) και το συνημμένο σε αυτήν πρωτόκολλο του Κιότο,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21, την 21η διάσκεψη 
των συμβαλλομένων μερών (CΟΡ21) στην UNFCCC και την 11η διάσκεψη των 
συμβαλλομένων μερών που αποτελεί τη σύνοδο των συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο 
του Κιότο μερών (CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι, (Γαλλία) από τις 30 
Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου του 2018, σχετικά με τη διάσκεψη 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Κατοβίτσε (Πολωνία) (COP24)1,

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για καθαρή ενέργεια,

– έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη 
στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην 
ΕΕ σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού (O-000007/2019 – B8-0000/2019 και O-
000008/2019 – B8-0000/2019) και για ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό μακροπρόθεσμο 
όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία (O-000000/2019 – B8-0000/2019 και O-000000/2019 – B8-0000/2019),

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων·

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0430.
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1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την μακρόπνοη στρατηγική του 
2050 «Καθαρός πλανήτης για όλους –ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα 
για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία», 
στην οποία υπογραμμίζονται οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που θα επιφέρει η 
μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους 
πολίτες και την οικονομία της Ένωσης, και θέτει τις βάσεις για μια ευρεία συζήτηση 
όπου θα συμμετάσχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα εθνικά κοινοβούλια, ο 
επιχειρηματικός τομέας, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, πόλεις, κοινότητες και πολίτες· 
υποστηρίζει τον στόχο του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2050 και καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν το ίδιο, στο πλαίσιο του μελλοντικού 
διαλόγου για την Ευρώπη, κατά την ειδική σύνοδο κορυφής της ΕΕ στο Sibiu τον Μάιο 
του 2019·

2. θεωρεί πως η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί της κλιματικής ουδετερότητας επενδύοντας σε 
καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας τον ρόλο των πολιτών και 
εναρμονίζοντας τη δράση σε βασικούς τομείς όπως η ενέργεια, οι πολιτικές 
βιομηχανίας και έρευνας ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη για 
μια δίκαιη μετάβαση·

3. συμφωνεί με τους στρατηγικούς τομείς στους οποίους η Επιτροπή έχει εντοπίσει πως 
απαιτείται κοινή δράση και στηρίζει την ενεργειακή απόδοση, την εγκατάσταση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
της ΕΕ·

4. τονίζει τη σημασία των διάφορων μέτρων που ελήφθησαν και των νομοθετικών 
διατάξεων που τέθηκαν σε ισχύ για το κλίμα σε διάφορους τομείς πολιτικής αλλά 
προειδοποιεί ότι μια κατακερματισμένη προσέγγιση ενδεχομένως να οδηγήσει σε 
ασυνέπειες και να μην επιτρέψει στην ΕΕ να αποκτήσει μια οικονομία μηδενικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2050· θεωρεί πως πρέπει να υπάρξει μια 
συνολική προσέγγιση·

5. συμφωνεί με τον στόχο της ΕΕ να επιτύχει μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2050, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου κατά την ειδική σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην πόλη Σιμπίου (Ρουμανία) τον 
Μάιο του 2019 και τα καλεί να δεσμευτούν στο απαιτούμενο επίπεδο φιλοδοξίας για 
την επίτευξη του στόχου αυτού·

Ενεργειακή πολιτική

6. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ενέργεια στη μετάβαση σε μια 
οικονομία μηδενικού ισοζυγίου αερίων του θερμοκηπίου·

7. υπενθυμίζει ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Ένωση κατόρθωσε να αποσυνδέσει επιτυχώς 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την οικονομική μεγέθυνση και μείωσε τις 
εκπομπές, ιδίως μέσω της ενεργειακής απόδοσης και της διείσδυσης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

8. επισημαίνει τη συμβολή της ενεργειακής απόδοσης στην ασφάλεια του εφοδιασμού, 
την οικονομική ανταγωνιστικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των 
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δαπανών ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας των κατοικιών· επιβεβαιώνει τον 
σημαντικό ρόλο της ενεργειακής απόδοσης στη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών 
και θέσεων εργασίας, καθώς και τα παγκόσμια και περιφερειακά της οφέλη· ζητεί, 
συνεπώς, να αξιοποιηθεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο η αρχή της «προτεραιότητας 
στην ενεργειακή απόδοση», ως αφετηρία για την πορεία προς την κατεύθυνση μιας 
οικονομίας μηδενικού ισοζυγίου με ορίζοντα το 2050·

9. τονίζει ότι η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τον 
εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, να καθοδηγεί τη βιώσιμη οικονομική 
μεγέθυνση και να επιφέρει κοινωνιακά και περιβαλλοντικά οφέλη στους Ευρωπαίους 
πολίτες·

10. θεωρεί πως η ηγετική θέση της ΕΕ στην ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή 
απόδοση μπορεί να αποδείξει σε άλλα μέρη του κόσμου πως η μετάβαση σε καθαρή 
ενέργεια είναι δυνατή και ωφέλιμη και πέρα από την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

11. επισημαίνει ότι για την επίτευξη μιας οικονομίας μηδενικού ισοζυγίου αερίων 
θερμοκηπίου απαιτούνται σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις στο ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, καθώς και στις σχετικές υποδομές, συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση, 
ύψους από 175 έως 290 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

12. τονίζει ότι, μέσα από το πρίσμα των διαφορετικών αφετηριών της ενεργειακής 
μετάβασης, θα καταβληθούν προσπάθειες, ενδεχομένως σε διαφορετικό βαθμό, από τις 
χώρες της ΕΕ για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, προκειμένου να επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα σε ενωσιακό επίπεδο·

13. υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας έχει ζωτική σημασία 
για τη μείωση των εκπομπών· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
αμελλητί τη δέσμη μέτρων για καθαρή ενέργεια· υπενθυμίζει ότι αποτελεί αρμοδιότητα 
των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με το ενεργειακό τους μείγμα εντός του 
ενωσιακού πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια·

14. πιστεύει ότι η ενεργειακή αγορά της ΕΕ χρειάζεται να συνδεθεί καλύτερα, όπως επίσης 
χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στην οικοδόμηση των ελλειπόντων κρίκων των 
υποδομών τόσο στις αγορές φυσικού αερίου όσο και ηλεκτρικής ενέργειας· ζητεί από 
τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και τη δράση για το κλίμα·

15. εκτιμά ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και λύσεις, η ενεργειακή απόδοση, η βιώσιμη 
ανανεώσιμη ενέργεια και η πλήρης ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο·

Κοινωνικές πτυχές της κλιματικής αλλαγής και δίκαιη μετάβαση

16. χαιρετίζει τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι είναι εφικτή η επίτευξη μηδενικού 
ισοζυγίου εκπομπών χωρίς καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας, και επισημαίνει με 
ικανοποίηση την αναλυτική αξιολόγηση της μετάβασης στις ενεργοβόρες βιομηχανίες· 
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επισημαίνει το πόρισμα ότι η δίκαιη μετάβαση προς ένα μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, εάν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά και με την κατάλληλη 
υποστήριξη για τις περιφέρειες, τους τομείς και τους πολίτες που βρίσκονται σε 
επισφαλέστερη θέση, μπορεί να αποφέρει καθαρό όφελος για την απασχόληση στην 
Ένωση –η απασχόληση για το σύνολο της οικονομίας θα αυξηθεί κατά 2,1 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2050 με βάση το σενάριο μηδενικού ισοζυγίου 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σύγκριση με αύξηση 1,3 εκατομμυρίων θέσεων 
εργασίας με βάση το σενάριο μείωσης των εκπομπών κατά 80 %, αν διατεθεί επαρκής 
χρηματοδότηση· θεωρεί, συνεπώς, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει έναν 
ανανεωμένο έλεγχο δεξιοτήτων στο πλαίσιο του πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ, με 
περιφερειακά δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες δεξιοτήτων για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη, με σκοπό την υποστήριξη, με επαγγελματικό αναπροσανατολισμό, των 
περιφερειών, των τομέων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση, 
ώστε να εξασφαλιστούν, στις περιφέρειες αυτές, ποιοτικές θέσεις εργασίας ανθεκτικές 
στις μελλοντικές εξελίξεις·

17. υπογραμμίζει την ανάγκη προβλεπτικής διαχείρισης ώστε να διασφαλιστεί μια δίκαιη 
μετάβαση για τους ευρωπαίους πολίτες και να υποστηριχθούν περιοχές των οποίων οι 
οικονομίες εξαρτώνται από δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τομείς ή 
τεχνολογίες που αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση ή να χρειαστεί να 
μετασχηματιστούν στο μέλλον·

18. υπογραμμίζει ότι σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ, όπως οι περιφέρειες στις οποίες 
γίνεται εξόρυξη άνθρακα, απαιτούνται περισσότερη δράση και μεγαλύτερες 
προσπάθειες για τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, 
το αίτημά του να διατεθεί ποσό 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για ένα ειδικό νέο Ταμείο 
Δίκαιης Ενέργειας, το οποίο να προβλεφθεί στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-
2027, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες στις περιοχές 
που επηρεάζονται αρνητικά από τη μετάβαση αυτή·

19. επικροτεί το γεγονός ότι οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη διαδηλώνουν διαρκώς 
περισσότερο υπέρ της κλιματικής δικαιοσύνης· χαιρετίζει τις εκκλήσεις αυτών των 
ακτιβιστών για πιο φιλόδοξους στόχους και θεωρεί ότι οι εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές κυβερνήσεις, καθώς και η ΕΕ, θα πρέπει να ανταποκριθούν·

20. καλεί όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης –εθνικά, περιφερειακά και τοπικά– να λάβουν 
μέτρα που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση 
και θα τονώσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια

21. εκφράζει την επιδοκιμασία του για τους ισχυρούς μεσοπρόθεσμους στόχους που 
ενέκρινε η ΕΕ για το 2030, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητοι 
προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής σταθερότητα για τις επενδύσεις στην αγορά και 
να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τεχνολογικής καινοτομίας, όπως επίσης για να 
ενισχυθούν οι δυνατότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να κατακτήσουν ηγετική 
θέση στην παγκόσμια αγορά στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών·

22. τονίζει ότι για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 
2050 με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο, απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα στη 
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σταθερή, προβλέψιμη και φιλόδοξη υλοποίηση των στόχων της δέσμης μέτρων για την 
καθαρή ενέργεια για το 2030·

23. επισημαίνει τις ρήτρες αναθεώρησης για τους ενεργειακούς κλιματικούς στόχους του 
2030 και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, κατά πόσο μια αύξηση θα ήταν σύμφωνη 
με την πορεία προς την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο έως το 2050 και οικονομικά εφικτή στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού·

24. πιστεύει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στις αγορές, θα 
είναι επίσης επωφελές να θέσει η ΕΕ έναν ακόμη ενδιάμεσο στόχο μείωσης των 
εκπομπών έως το 2040, ο οποίος μπορεί να προσφέρει πρόσθετη σταθερότητα και να 
εξασφαλίσει την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου για το 2050·

Βιομηχανική πολιτική

25. επαναλαμβάνει ότι η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου αερίων 
θερμοκηπίου δημιουργεί προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την ΕΕ, και ότι 
απαιτούνται επενδύσεις στη βιομηχανική καινοτομία, μεταξύ άλλων στις ψηφιακές 
τεχνολογίες και στην καθαρή τεχνολογία, ώστε να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση, να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, να αναδειχθούν οι δεξιότητες του μέλλοντος και να 
δημιουργηθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας, για παράδειγμα στην αναπτυσσόμενη 
κυκλική οικονομία και στη βιοοικονομία·

26. θεωρεί πως η οικονομική ευημερία, η παγκόσμια βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η 
πολιτική για το κλίμα αλληλενισχύονται·

27. τονίζει τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες στην επίτευξη της 
μακροπρόθεσμης μείωσης των αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ· θεωρεί ότι η διατήρηση 
της βιομηχανικής υπεροχής της ΕΕ ως προς τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα και η 
ενωσιακή βιομηχανική παραγωγή, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών και η αποφυγή του κινδύνου διαρροής άνθρακα και 
επενδύσεων απαιτούν ευφυή και στοχοθετημένα πλαίσια πολιτικής· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει μια νέα και ολοκληρωμένη ενωσιακή βιομηχανική κλιματική στρατηγική 
για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ώστε να υποστηρίξει την ανταγωνιστική μετάβαση 
της βαριάς βιομηχανίας σε μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών·

28. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μία βιομηχανική πολιτική με μέτρα που θα 
επιτρέπουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να ανταγωνίζεται σε παγκόσμια κλίμακα με 
ίσους όρους ανταγωνισμού· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο θα ήταν αποτελεσματικά και συμβατά με τους 
κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου πρόσθετα μέτρα για την προστασία 
των βιομηχανικών κλάδων που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα σε σχέση με 
εισαγωγές προϊόντων, για την αντικατάσταση, την προσαρμογή ή τη συμπλήρωση 
υφιστάμενων μέτρων σε σχέση με τη διαρροή άνθρακα·

29. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής για 
την ενέργεια και το κλίμα, ώστε να ενισχύεται η αναγκαία εμπιστοσύνη των επενδυτών 
και να υποστηρίζονται οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες κατά τη λήψη αποφάσεων για 
μακροχρόνιες επενδύσεις στην Ευρώπη, δεδομένου ότι ο χρόνος ζωής των 
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περισσότερων βιομηχανικών μονάδων υπερβαίνει τα 20 έτη·

30. ζητεί να υλοποιηθεί σύντομα το Ταμείο Καινοτομίας για το ΣΕΔΕ της ΕΕ και να 
ξεκινήσει η πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών το 2019, προκειμένου να 
τονωθούν οι επενδύσεις στην ανάδειξη επαναστατικών βιομηχανικών τεχνολογιών 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε ευρύ φάσμα τομέων, όχι μόνο στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην τηλεθέρμανση και τις βιομηχανικές διεργασίες·

31. τονίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις αποτελούν 
αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη του απαιτούμενου μετασχηματισμού της 
βιομηχανίας και πρέπει συνεπώς να προσαρμοστούν ανάλογα ώστε να λαμβάνουν 
υπόψη τις ανησυχίες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σχετικά με την ανταγωνιστικότητά 
της·

Συμβολή άλλων τομέων

32. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα για την 
οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της, πρέπει να συμβάλουν όλοι οι τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αερομεταφορών και ναυτιλίας· επισημαίνει ότι, 
σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, οι υφιστάμενοι παγκόσμιοι στόχοι και τα 
μέτρα που προβλέπουν αντίστοιχα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και ο Διεθνής 
Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ακόμη και εάν εφαρμοστούν πλήρως, δεν αρκούν 
για την επίτευξη της αναγκαίας μείωσης εκπομπών, αλλά απαιτείται η ανάληψη 
σημαντικής περαιτέρω δράσης, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του 
μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών για το σύνολο της οικονομίας· τονίζει την ανάγκη για 
επενδύσεις σε τεχνολογίες και καύσιμα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
στους τομείς αυτούς· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στους συγκεκριμένους τομείς· υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία αναμένεται να αυξηθούν έως και 250 % έως το 
2050· επικροτεί το γεγονός ότι ο τομέας της διεθνούς ναυτιλίας έχει θέσει τον δικό του 
στόχο για την απόλυτη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· επισημαίνει με 
ανησυχία την έλλειψη προόδου ως προς την υλοποίηση του εν λόγω στόχου με 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα και σε άλλες συγκεκριμένες δράσεις· 
επισημαίνει ο βαθμός επιβάρυνσης διαφέρει στους διάφορους τρόπους μεταφοράς· 
ζητεί, τα αυξημένα έσοδα να χρησιμοποιούνται για την προώθηση τρόπων μεταφοράς 
φιλικών προς το περιβάλλον, όπως τα λεωφορεία ή ο σιδηρόδρομος·

33. υποστηρίζει την ενεργό και βιώσιμη διαχείριση των δασών σε εθνικό επίπεδο, καθώς 
και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την παροχή κινήτρων για μια αποδοτική και 
βιώσιμη ενωσιακή βιοοικονομία, δεδομένου ότι τα δάση μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών προσπαθειών για το κλίμα (με την 
παγίδευση, την αποθήκευση και την υποκατάσταση) και στην επίτευξη του στόχου για 
μηδενικές εκπομπές έως το 2050· αναγνωρίζει την ανάγκη για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος στην ΕΕ έως το 2020, καθώς και την ανάγκη για την 
ανάπτυξη τεκμηριωμένων πολιτικών οι οποίες θα συμβάλλουν στην εφαρμογή και στη 
χρηματοδότηση των ενωσιακών μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας·

Έρευνα και καινοτομία
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34. υπογραμμίζει ότι τα ενωσιακά και τα εθνικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας 
έχουν ζωτική σημασία για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ρόλο της ως 
πρωτοπόρου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

35. πιστεύει ότι η βιομηχανική διάσταση θα πρέπει να ενσωματωθεί κατάλληλα στην 
προετοιμασία και την εφαρμογή των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας·

36. εφιστά την προσοχή στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου (ΟΥΕ)2 για τις 
μεθόδους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, σχετικά με τον ρόλο της έρευνας 
και της καινοτομίας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού και 
ταυτόχρονα να αποκτήσει η ΕΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον αγώνα για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει ότι η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου 
προχώρησε σε μια σειρά θεματικών και οριζόντιων συστάσεων, ιδίως όσον αφορά τον 
προσανατολισμό του νέου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την 
καινοτομία για το 2021-2027 («Ορίζων Ευρώπη»)·

37. θεωρεί ότι θα απαιτηθούν σοβαρές προσπάθειες στους τομείς της έρευνας και της 
καινοτομίας κατά τις προσεχείς δύο δεκαετίες, προκειμένου οι λύσεις χαμηλών και 
μηδενικών εκπομπών άνθρακα να καταστούν διαθέσιμες σε όλους και κοινωνικά και 
οικονομικά βιώσιμες, όπως επίσης για να βρεθούν νέες λύσεις ώστε να επιτευχθεί μια 
οικονομία μηδενικού ισοζυγίου αερίων θερμοκηπίου·

Η ΕΕ και η παγκόσμια δράση για το κλίμα

38. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι πολλές άλλες σημαντικές οικονομίες δεν έχουν αρχίσει 
ακόμη να επεξεργάζονται στρατηγικές με ορίζοντα το 2050, ενώ σε άλλες σημαντικές 
οικονομίες δεν γίνεται σχεδόν καμία συζήτηση σχετικά με την αύξηση των ΕΚΣ ώστε 
να εναρμονιστούν με τον παγκόσμιο στόχο στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενισχύσουν την 
κλιματική διπλωματία και να λάβουν άλλα κατάλληλα μέτρα που θα παροτρύνουν και 
άλλες σημαντικές οικονομίες, ώστε, μαζί, να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού·

39. υπογραμμίζει τη σημασία της ισχυρής διπλωματίας και της ηγετικής θέσης της ΕΕ 
στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, για την ενίσχυση των παγκόσμιων 
πολυμερών εταιρικών σχέσεων και την αύξηση της φιλοδοξίας στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ταχθούν υπέρ της καθιέρωσης κοινών πλαισίων και δράσεων εντός 
των δομών διαλόγου των Ηνωμένων Εθνών·

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

2 Τελική έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις μεθόδους απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Νοέμβριος 
2018.


