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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι 

(2015/2112 (INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του 

Κλίματος (UNFCCC) και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο, 

– έχοντας υπόψη τη 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) της UNFCCC 

και την 5η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των 

Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP5) και η οποία διεξήχθη στην 

Κοπεγχάγη, Δανία, από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και τη συμφωνία της 

Κοπεγχάγης, 

– έχοντας υπόψη την 16η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ16) της UNFCCC 

και την 6η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των 

Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP6) και η οποία διεξήχθη 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, η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των 

Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP7), η οποία διεξήχθη 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 τη 18η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 18) της UNFCCC 

Μερών και την 8η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος 

των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP8), η οποία διεξήχθη στην 

Ντόχα του Κατάρ, από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012, καθώς και την 

έγκριση της Κλιματικής Πύλης της Ντόχα, 

– έχοντας υπόψη τη 19η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 19) της UNFCCC 

και την 9η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των 

Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP9), η οποία πραγματοποιήθηκε 

στη Βαρσοβία, Πολωνία, από τις 11 έως τις 23 Νοεμβρίου 2013 και τη δημιουργία του 

Διεθνούς Μηχανισμού της Βαρσοβίας για τις Απώλειες και της Ζημίες, 

– έχοντας υπόψη την 20η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 20) της UNFCCC 

και την 10η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των 

Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP5), η οποία διεξήχθη στη 
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Λίμα, Περού, από τις 1 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και την πρόσκληση της Λίμας 

για την ανάληψη δράσης για το Κλίμα, 

– έχοντας υπόψη τη 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 21)της UNFCCC 

και την 11η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των 

Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP11), και η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, Γαλλία από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική της 

ΕΕ στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (COP15)1, της 10ης 

Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την 

Αλλαγή του Κλίματος (COP 15)2, της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διάσκεψη για 

την αλλαγή του κλίματος στο Κανκούν (COP 16)3, της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με 

τη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στο Ντέρμπαν (COP 17)4, της 22ας Νοεμβρίου 

2012 σχετικά με τη Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στην Ντόχα του Κατάρ (COP 

18)5, της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος 

στην Βαρσοβία, Πολωνία (COP 19)6 και της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη 

Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Λίμα, Περού (COP 20)7. 

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

ενέργεια, 

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο 

«Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα 

το έτος 2030» (COM(2013)169), 

– 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 Κοινότητας8, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο "2050: Το μέλλον 

αρχίζει σήμερα- Συστάσεις για μια μελλοντική περιβαλλοντική ολοκληρωμένη πολιτική 

                                                 
1  ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 1. 

2  ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 25. 

3  ΕΕ C 99 E, 3.4.2012, σ. 77. 

4  ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 83. 

5  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0452  

6  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0443. 

7  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0063. 

8  ΕΕ L 8, 13.1.2009, σ. 3. 
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της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος’1, της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τον χάρτη 

πορείας για τη μετάβαση σε μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών το 20502 και της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο 

για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το 20303, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015, ως τμήμα 

της δέσμης μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση, με τίτλο ‘Tο Πρωτόκολλο του Παρισιού– 

Ένα σχέδιο στρατηγικής για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής μετά 

το 2020’ (COM(2015)0081), 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος 

του Απριλίου 2013 και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, 

– έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος του ΟΗΕ για το 

Περιβάλλον (UNEP) του Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «The Emissions Gap Report 2012» 

(Έκθεση του 2012 για το χάσμα μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων και της πραγματικής 

ανάγκης για μείωση των εκπομπών), 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο "Μειώνοντας τις 

θερμοκρασίες": Γιατί πρέπει ν' αποφευχθεί μία αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 

κατά 4 βαθμούς, "Μειώνοντας την θερμοκρασία: Ακραία Καιρικά Φαινόμενα, 

Περιφερειακές Επιπτώσεις και η Περίπτωση για την Ανθεκτικότητα" και 

"Κλιματολογικά Έξυπνη Ανάπτυξη: Αθροίζοντας τα οφέλη της Δράσης για το Κλίμα", 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την Παγκόσμια Οικονομία και το Κλίμα με 

τίτλο «Βελτίωση της ανάπτυξης, βελτίωση του κλίματος: Η Έκθεση για την Νέα 

Οικονομία του Κλίματος», 

– έχοντας υπόψη την 5η Έκθεση Αξιολόγησης (ΑR5) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για 

την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, 

– έχοντας υπόψη την υποβολή στις 6 Μαρτίου 2015 από την Λετονία και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στην UNFCCC των Εθνικά Καθορισμένων Προθέσεων Συνεισφοράς της ΕΕ 

και των κρατών μελών της, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 

και Ενέργειας, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-

0000/2015), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια επείγουσα και δυνητικά μη 

                                                 
1  ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 44. 

2  ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 75. 

3  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094. 
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αναστρέψιμη απειλή για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τη βιόσφαιρα και ότι πρέπει, κατά 

συνέπεια, να αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο από όλα τα μέρη· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν το 

2014 στην 5η ΕΑ της IPCC, η αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού συστήματος 

είναι αδιαμφισβήτητη· ότι η κλιματική αλλαγή συμβαίνει και οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες αποτελούν την κυρίαρχη αιτία της υπερθέρμανσης που παρατηρήθηκε 

από τα μέσα του 20ου αιώνα ότι οι εκτεταμένες και σημαντικές επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής είναι ήδη εμφανείς στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα σε όλες 

τις ηπείρους και τους ωκεανούς  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της ΝΟΑΑ, για πρώτη 

φορά από τότε που άρχισε οι μετρήσεις η παγκόσμια μηνιαία μέση συγκέντρωση 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, υπερέβη, τον Μάρτιο του 2015, τα 400 μέρη 

ανά εκατομμύριο. 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μείωσε τις εκπομπές της κατά 19% το 2013 σε σύγκριση 

με το 1990, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο, ενώ παράλληλα το 

ΑΕΠ της αυξήθηκε περισσότερο από 45%· 

Επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο  

1. Αναγνωρίζει το εξαιρετικό εύρος και τη σοβαρότητα των απειλών που προκαλούνται από 

την κλιματική αλλαγή και είναι ιδιαίτερα ανήσυχο για το γεγονός ότι ο κόσμος βρίσκεται 

εν πολλοίς εκτός πορείας όσον αφορά τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη 

σε λιγότερο από δύο 2°C· καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν, χωρίς καθυστέρηση, 

συγκεκριμένα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής και να εργασθούν προς την επίτευξη 

μιας παγκόσμιας συμφωνίας στο Παρίσι το 2015 προκειμένου να υλοποιήσουν τον στόχο 

αυτόν· 

2. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της IPCC στην 5η ΕΑ, ο παγκόσμιος 

προϋπολογισμός του άνθρακα που είναι διαθέσιμος μετά το 2011, προκειμένου να 

υπάρξει πιθανότητα διατήρησης της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κάτω 

από 2°C, είναι 1 1010 Gtons CO2· τονίζει ότι όλες οι χώρες πρέπει να συμβάλουν και ότι 

η καθυστέρηση της ανάληψης δράσης θα αυξήσει το κόστος και θα μειώσει τις επιλογές· 

Μια φιλόδοξη, παγκόσμια, νομικά δεσμευτική συμφωνία 

3. τονίζει ότι το Πρωτόκολλο του 2015 πρέπει να είναι φιλόδοξο από την αρχή όταν 

εγκριθεί στο Παρίσι, και θα πρέπει να αποσκοπεί στην σταδιακή εξάλειψη των 

συνολικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050 ή λίγο αργότερα· ζητεί από την ΕΕ να 

συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της για τον σκοπό αυτό·  

4. θεωρεί ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του επιπέδου φιλοδοξιών της συνολικής 

INDC (ΕΚΠΣ) που παρουσιάστηκε πριν από τη σύνοδο στο Παρίσι και του απαραίτητου 

επιπέδου μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου, θα καταστεί αναγκαίο να εκπονηθεί ένα 

πρόγραμμα εργασίας, το οποίο θα αρχίσει το 2016, προκειμένου να καθοριστούν τα 

συμπληρωματικά μέτρα μείωσης των εκπομπών· ζητά την εφαρμογή μιας διαδικασίας 

πλήρους επανεξέτασης, η οποία θα διενεργείται κάθε πέντε έτη, θα εγγυάται τον 
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δυναμισμό του μηχανισμού που εφαρμόζεται και θα επιτρέψει να αυξηθεί το επίπεδο 

φιλοδοξίας όσον αφορά τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών στηριζόμενη στα πλέον 

πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την εφαρμογή 

δεσμευτικών πενταετών περιόδων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εμπλοκή σε χαμηλά 

επίπεδα φιλοδοξίας, να αυξηθεί η πολιτική λογοδοσία και να καταστεί δυνατή η 

αναθεώρηση των στόχων προκειμένου να αντιστοιχούν στις επιστημονικές συστάσεις· 

5. ζητεί την γενική αναζωογόνηση της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, η οποία θα βοηθήσει 

στην ώθηση μιας νέας δυναμικής στις διεθνείς συζητήσεις σχετικά με το κλίμα και θα 

ευθυγραμμίζεται με τα ανώτατα όρια δέσμευσης της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών 

της αερίων του θερμοκηπίου κατά 95% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2050· 

θεωρεί ότι ένας δεσμευτικός στόχος της ΕΕ για μείωση έως το 2030 κατά 50% των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 είναι το 

απόλυτα ελάχιστο που απαιτείται προκειμένου να μην παρεκκλίνουμε από την πορεία 

μας όσον αφορά τον στόχο μη υπέρβασης των 2° C και ότι ο εν λόγω στόχος είναι και 

ρεαλιστικός όσο και, από οικονομικής άποψης, λογικός· ζητεί επίσης να υπάρξει ένας 

δεσμευτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης 40%, σύμφωνα με τις έρευνες για το 

δυναμικό οικονομικά αποδοτικής εξοικονόμησης ενέργειας και ένας δεσμευτικός στόχος 

της ΕΕ για το 2030, για παραγωγή τουλάχιστον του 45% της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

6. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου της συμμόρφωσης 

που θα εφαρμόζεται σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στο πλαίσιο της συμφωνίας του 

2015∙ τονίζει ότι η συμφωνία του 2015 πρέπει να προωθήσει τη διαφάνεια και τη 

λογοδοσία μέσω ενός κοινού συστήματος που θα βασίζεται σε κανόνες, 

συμπεριλαμβανομένων λογιστικών κανόνων και κανόνων ελέγχου, υποβολής εκθέσεων 

και επαλήθευσης· 

Η φιλοδοξία προ του 2020 και το Πρωτόκολλο του Κιότο 

7. τονίζει ιδιαίτερα την επείγουσα ανάγκη προόδου στο ζήτημα της γεφύρωσης της 

"ψαλίδας" του ενός γιγατόνου που υπάρχει ανάμεσα στα επιστημονικά ευρήματα και στις 

σημερινές δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών για την περίοδο μετά το 2020· τονίζει 

ιδιαίτερα τον σημαντικό ρόλο άλλων μέτρων πολιτικής, όπου περιλαμβάνονται η 

ενεργειακή απόδοση, οι μεγάλες ενεργειακές εξοικονομήσεις, οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, η αποδοτικότητα των πόρων και η σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και 

κατανάλωσης υδροφθορανθράκων (HFC), η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων των 

ορυκτών καυσίμων και η ενίσχυση του ρόλου της ευρείας τιμολόγησης του άνθρακα, ως 

συμβολή στη γεφύρωση της ψαλίδας του ενός γιγατόνου· 

8. διευκρινίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η δεύτερη περίοδος δέσμευσης του Πρωτοκόλλου 

του Κιότο θα περιοριστεί στην έκτασή της, θα πρέπει να ιδωθεί ως ένα σημαντικό 

ενδιάμεσο βήμα, και ως εκ τούτου καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων 

των κρατών μελών της Ένωσης, να επικυρώσουν χωρίς καθυστέρηση την δεύτερη 

περίοδο δέσμευσης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προχωρήσει από την πλευρά του 

στην έγκρισή του· θεωρεί ότι οι προσπάθειες αυτές και η εν λόγω διαφάνεια είναι 

απαραίτητες ώστε να βοηθήσουν να γίνουν κατανοητές οι αμοιβαίες προσπάθειες και να 

αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των μερών ενόψει της Διάσκεψης του Παρισιού· 
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Εκτεταμένες προσπάθειες σε όλους τους τομείς 

9. ζητεί μια συμφωνία η οποία θα καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο τομείς και εκπομπές 

και θα καθορίζει απόλυτους στόχους που θα εφαρμόζονται στο σύνολο της οικονομίας σε 

συνδυασμό με τους προϋπολογισμούς εκπομπών οι οποίοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

τον υψηλότερο δυνατό βαθμό φιλοδοξίας· υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα της IPCC η χρήση των εδαφών (γεωργία, δάση και άλλες χρήσεις 

εδαφών), έχει σημαντικό δυναμικό αποδοτικότητας για τη μείωση της κλιματικής 

αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θα πρέπει 

να θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο λογιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις 

από την χρήση της γης (LULUCF)·  

10. επαναλαμβάνει την ανάγκη για τον ICAO και τον IMO να ενεργήσουν για την 

αποτελεσματική ρύθμιση των εκπομπών από τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες 

μεταφορές, αντίστοιχα, πριν από το τέλος του 2016, σύμφωνα με την απαιτούμενη 

επάρκεια και τον επείγοντα χαρακτήρα·  

11. καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για τη ρύθμιση μιας παγκόσμιας σταδιακής 

κατάργησης των HFC στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ· υπενθυμίζει ότι η 

ΕΕ έχει υιοθετήσει φιλόδοξη νομοθεσία για τη σταδιακή κατάργηση των HFCs κατά 

79% μέχρι το 2030, καθώς διατίθενται ευρέως εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το 

περιβάλλον, και το δυναμικό τους θα καταστεί δυνατόν να αξιοποιηθεί πλήρως· 

σημειώνει ότι η σταδιακή κατάργηση των HFC αποτελεί έναν εύκολα υλοποιήσιμο 

στόχο όσον αφορά τις δράσεις μετριασμού εντός και εκτός της ΕΕ και καλεί την Ένωση 

να συμμετάσχει ενεργά στην προώθηση της παγκόσμιας δράσης για τους HFC· 

Χρηματοδότηση μέτρων προστασίας του κλίματος ακρογωνιαίος λίθος της συμφωνίας 

του Παρισιού 

12. θεωρεί ότι το θέμα της χρηματοδότησης θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 

συμφωνίας στη Διάσκεψη του Παρισιού και ότι θα ήταν ως εκ τούτου χρήσιμο να 

προετοιμαστεί "μία χρηματοδοτική δέσμη" που θα είναι αξιόπιστη προκειμένου να 

στηρίξει τις εκτεταμένες προσπάθειες που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών του 

θερμοκηπίου και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· 

13. ζητεί από την ΕΕ να συμφωνήσει σε ένα οδικό χάρτη για την ανάπτυξη ενός νέου 

μηχανισμού προβλέψιμης πρόσθετης χρηματοδότησης σύμφωνα με τις σημερινές 

δεσμεύσεις, προκειμένου να συμβάλει το τμήμα που της αναλογεί στο ποσό των 100 δις 

δολαρίων μέχρι το 2020· ζητεί τη θέσπιση ενός άρτιου πλαισίου ελέγχου και λογοδοσίας 

για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων και των 

στόχων χρηματοδότησης για το κλίμα·  

14. ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την παροχή πρόσθετων πόρων για 

την χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής, όπως η έγκριση ενός φόρου επί των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και η κατανομή των εισόδων από την εμπορία 

εκπομπών σε επενδύσεις που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και των εσόδων που 

προέρχονται από την τιμολόγηση του άνθρακα από τα καύσιμα που προορίζονται για τις 

μεταφορές· ζητεί άλλα συγκεκριμένα μέτρα, ιδίως την εκπόνηση ενός 
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χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, 

ένα φιλόδοξο χάρτη πορείας που θα καθορίζει τις δεσμεύσεις των δημόσιων και 

πολυμερών τραπεζών υπέρ της χρηματοδότησης της οικολογικής μετάβασης, ειδικές 

δημόσιες εγγυήσεις υπέρ των οικολογικών επενδύσεων, καθώς και ετικέτες και 

φορολογικά πλεονεκτήματα υπέρ ταμείων οικολογικών επενδύσεων καθώς και για την 

έκδοση πράσινων ομολόγων· 

Επίτευξη ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής μέσω προσαρμογής  

15. επισημαίνει ότι η δράση της προσαρμογής αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα και 

πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη νέα συμφωνία·  

16. υπενθυμίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και 

τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, έχουν συμβάλει ελάχιστα στην αλλαγή του 

κλίματος, είναι τα πλέον ευαίσθητα στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

και έχουν μικρότερη δυνατότητα προσαρμογής· ζητεί η στήριξη της προσαρμογής και οι 

ζημίες να αποτελέσουν ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας του Παρισιού, εξασφαλίζοντας 

τοιουτοτρόπως ότι οι ανάγκες τους προσαρμογής θα πληρούνται τόσο βραχυπρόθεσμα 

όσο και μακροπρόθεσμα· 

Εντατικοποίηση της διπλωματίας στον τομέα του κλίματος 

17. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να διαδραματίσει έναν 

φιλόδοξο και κεντρικό ρόλο στη Διάσκεψη, εκφραζόμενη με "μία φωνή", με σκοπό την 

επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση μιας διεθνούς συμφωνίας και παραμένοντας 

ενωμένη όσον αφορά τον στόχο αυτόν· 

18. προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει τις διπλωματικές της προσπάθειες 

πριν και κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των 

θέσεων των εταίρων της, καθώς και την ενθάρρυνση των άλλων μελών να λάβουν 

αποτελεσματικά μέτρα για την τήρηση του στόχου των 2° C· 

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

19. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να αποτελέσει πλήρες τμήμα της 

αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι θα πρέπει να δώσει επίσης την 

έγκρισή του για κάθε διεθνή συμφωνία· αναμένει ως εκ τούτου να προσκληθεί να 

συμμετάσχει στις συνεδριάσεις συντονισμού που θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι· 

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία 

της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη μη μέλη της ΕΕ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μεγάλες προκλήσεις της 

ανθρωπότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υγεία και την παγκόσμια οικονομία· Η αύξηση 

της θερμοκρασίας, το λιώσιμο των παγετώνων, ο πολλαπλασιασμός των ξηρασιών και των 

πλημμυρών, αποτελούν ενδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει. Η κλιματική αλλαγή 

απαιτεί μια επείγουσα απάντηση, υπεύθυνη και παγκόσμια, που θα βασίζεται στην 

αλληλεγγύη της διεθνούς κοινότητας-  

 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση με τίτλο Tο 

Πρωτόκολλο των Παρισίων- Ένα έγγραφο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής 

αλλαγής μετά το 2020, το οποίο προετοιμάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τελευταίο κύκλο 

διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθεί πριν από την 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 

το Κλίμα στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015.  

 

Στις 6 Μαρτίου 2015, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Περιβάλλοντος ενέκριναν επίσημα τις 

δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να σεβαστούν από κοινού έναν 

δεσμευτικό στόχο που συνίσταται στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 

ΕΕ το λιγότερο κατά 40% μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση υπέβαλε την Προβλεπόμενη Εθνική Συνεισφορά (INDC) στη Γραμματεία της 

Σύμβασης για το Κλίμα (UNFCCC) τον Μάρτιο του 2015.  

 

Οι εν λόγω στόχοι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να είναι πλέον 

φιλόδοξοι. Για να ενισχυθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπερασπιστεί τον καθορισμό φιλόδοξων και 

ρεαλιστικών στόχων που θα αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

κατά 50% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 1990, και στην αύξηση του τμήματος των 

ανανεώσιμων ενεργειών στο 45% του ενεργειακού μίγματος καθώς και στην εξοικονόμηση 

ενέργειας ύψους 40%.  

 

Η Διάσκεψη των Παρισίων δεν θα πρέπει να είναι μία συνεδρίαση για δοκιμές, αλλά 

αντιθέτως η συνάντηση όπου θα ληφθούν αποφάσεις. Η Διάσκεψη αυτή θα σηματοδοτήσει 

ένα καίριο βήμα στη διαπραγμάτευση μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα που θα 

τεθεί σε ισχύ το 2020.  

 

Η Διάσκεψη του Παρισιού δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά την έναρξη μιας δυναμικής και 

εξελικτικής διαδικασίας που θα επιτρέψει στη διεθνή κοινότητα να διορθώσει την πορεία για 

να επανέλθει στον στόχο που αποσκοπεί στη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω 

των 2° C. 

 

Μία φιλόδοξη, καθολική και νομικά δεσμευτική συμφωνία 

 

Η συμφωνία του Παρισιού πρέπει να: 

 

- είναι φιλόδοξη, καθολική και νομικά δεσμευτική για να δώσει μια απάντηση, 

μακροπρόθεσμα, στην πρόσκληση της κλιματικής αλλαγής και στον στόχο που αποσκοπεί να 
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περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από 2°C·  

 

-  είναι βιώσιμη και δυναμική προκειμένου να μπορεί να καθοδηγήσει και να ενισχύσει 

τη δράση κατά της κλιματικής διαταραχής, πέραν από τις αρχικές συνεισφορές των κρατών, 

στηριζόμενη κυρίως σ' έναν μακροπρόθεσμο στόχο μετριασμού· 

 

- διαφοροποιείται για να λαμβάνει υπόψη κατά τρόπο εξελικτικό τις ανάγκες και τις 

αντίστοιχες δυνατότητες των κρατών καθώς και τις εθνικές τους συνθήκες, και να τους 

εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους· 

 

-  επιτρέπει μια ισόρροπη μεταχείριση για τον μετριασμό και την προσαρμογή ώστε να 

διευκολύνει την ανθεκτικότητας των πλέον ευάλωτων χωρών στις επιπτώσεις της αλλαγής 

του κλίματος, να ενισχύει την αειφόρο ανάπτυξη των χωρών, να διευκολύνει τη μείωση της 

αύξησης των θερμοκρασιών κάτω από το όριο των 2°C και να βοηθά κάθε χώρα να 

εφαρμόσει και να ενισχύσει τα εθνικά προγράμματα δράσης στον τομέα της προσαρμογής·  

 

-  είναι σημαντική προκειμένου να απευθύνει στους οικονομικούς παράγοντες τα 

σήματα που θα επιτρέψουν να αρχίσει η μετάβαση προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα·  

 

Το χρηματοδοτικό σκέλος - ακρογωνιαίος λίθος της συμφωνίας του Παρισιού 

 

Μέχρι το 2020, 100 δις δολαρίων θα πρέπει να μεταφερθούν στις ανά έτος αναπτυσσόμενες 

χώρες για να τις βοηθήσουν να πληρώσουν τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και τα σχέδια τα οποία προορίζονται να προστατεύσουν τις κοινότητες που 

κινδυνεύουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η αύξηση της στάθμης των 

θαλασσών, οι παρατεινόμενες ξηρασίες και οι ζημιές στις καλλιέργειες φυτών που 

προορίζονται για τρόφιμα.  

 

Επ' ευκαιρία της Διάσκεψης της Λίμα στα τέλη του 2014, το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα 

επέτυχε να συγκεντρώσει 10.4 δις δολάρια. Για τον εισηγητή, αυτό εξακολουθεί να είναι 

ανεπαρκές. Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αναπτυσσόμενων χωρών, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και οι βιομηχανικές χώρες θα πρέπει να είναι σαφείς και ακριβείς όσον αφορά τα 

μέσα τα οποία προτίθενται να αναπτύξουν για να συγκεντρώσουν τα 100 δις δολάρια 

βοήθειας που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης το 2009. 

 

Δυστυχώς, η ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015 παραμένει ασαφής στο 

θέμα της κινητοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων. Ωστόσο, η συνεισφορά νέων 

χρηματοδοτήσεων θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της Συμφωνίας του Παρισιού.  

 

Για να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της COP 21, θα 

πρέπει να εφεύρουμε, να μελετήσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή καινοτόμους 

μηχανισμούς χρηματοδότησης. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με:  

 

-  τον καθορισμό της σωστής τιμής διοξειδίου του άνθρακα στο σύνολο των μεγάλων 

οικονομιών του πλανήτη προκειμένου να αναπτυχθούν λύσεις φιλικές προς το κλίμα· 

 

-  την ενθάρρυνση όλων των οικονομικών φορέων να επανακατευθύνουν τις επενδύσεις 
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τους στο βαθμό που απαιτείται για να χρηματοδοτήσουν μία πραγματική μετάβαση προς 

ανθεκτικές, χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομίες.  

 

- την παροχή ειδικών δημόσιων εγγυήσεων υπέρ των οικολογικών επενδύσεων· 

 

- τη χρησιμοποίηση του σχεδίου Juncker στην Ευρώπη μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων· 

 

- ένα φιλόδοξο χάρτη πορείας όσον αφορά τις δεσμεύσεις των κρατικών και πολυμερών 

τραπεζών για τη χρηματοδότηση της οικολογικής μετάβασης· 

 

-  σήματα και φορολογικά πλεονεκτήματα στα πράσινα ταμεία επενδύσεων και τις 

εκδόσεις πράσινων ομολόγων 

 

-  έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τη διάθεση ενός μέρους του 

προϊόντος αυτού στις πράσινες επενδύσεις.  

 

Η χρηματοδότηση θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο της συμφωνίας που 

αναζητείται μέχρι τη Διάσκεψη του Παρισιού. Θα πρέπει σχετικά, να προετοιμαστεί μια 

αξιόπιστη "δέσμη χρηματοδότησης", τόσο για τις αναπτυγμένες χώρες όσο και για τις 

αναπτυσσόμενες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αύξηση των προσπαθειών μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής.  

 

Μία υποδειγματική εσωτερική κλιματική πολιτική της Ένωσης  

 

Μολονότι υποστηρίζει πιο φιλόδοξους στόχους, ο εισηγητής χαιρετίζει την παρουσίαση από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση της ΙΝDC της, που προβλέπεται αποφασιστική, σε εθνικό επίπεδο 

πριν από την ενδεικτική προθεσμία του Μαρτίου 2015 που είχε καθοριστεί από την απόφαση 

της Βαρσοβίας. Η εν λόγω συνεισφορά είχε επίπτωση και σημαντικό πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα έναντι των διεθνών εταίρων και θα πρέπει να παραταθεί με την έγκριση 

συγκεκριμένων μέτρων που θα επιτρέψουν να τεθεί σε εφαρμογή η μετάβαση προς μία 

οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα εντός της Ένωσης.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δρομολογήσει, μόλις περατωθούν οι εργασίες σχετικά 

με το αποθεματικό σταθερότητας, την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ευρωπαϊκή αγορά 

του άνθρακα και, πέραν αυτής, να προετοιμάσει τις εργασίες που αφορούν τον επιμερισμό 

των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να οριστικοποιήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τη διαδικασία 

επικύρωσης της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο και να ενθαρρύνει όλα 

τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη να πράξουν το αυτό, προκειμένου η εν λόγω τροποποίηση να 

μπορέσει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό.  

Φιλόδοξες δεσμεύσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν αποφασιστική σημασία 

για την αξιοπιστία της στις διαπραγματεύσεις. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει μία φιλόδοξη 

και αποτελεσματική πολιτική ενόψει μίας ενεργειακής μετάβασης έως το 2050, 

κινητοποιώντας όχι μόνο τα μέσα της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια, αλλά επίσης 



 

PR\1062644EL.doc 13/14 PE557.269v02-00 

 EL 

και άλλους τομείς όπως οι μεταφορές, η έρευνα και η καινοτομία, το εμπόριο ή η 

αναπτυξιακή συνεργασία.  

Μία εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσματική για την ανάπτυξη 

δευτερογενών επιπτώσεων 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινητοποιηθεί κατά τρόπο εντατικό επ' ευκαιρία όλων των 

διεθνών εκδηλώσεων το 2015 ενόψει της COP 21, και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποτελέσει έμπνευση για τα άλλα 

συμβαλλόμενα μέρη στον τομέα της σαφήνειας, της διαφάνειας και της φιλοδοξίας. Η 

επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μείωση των εκπομπών κατά 19% μεταξύ του 1990 και 

του 2012, ενώ ταυτόχρονα το ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά 45%, και η συνεχής μείωση του 

μεριδίου της στις παγκόσμιες εκπομπές, αποδεικνύουν τη συμβατότητα του μετριασμού με 

ταυτόχρονη οικονομική ανάπτυξη.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει τις διπλωματικές της 

προσπάθειες προκειμένου να κατανοήσει καλύτερη τις θέσεις των χωρών εταίρων, να 

ενθαρρύνει τις χώρες αυτές να θέσουν σε εφαρμογή φιλόδοξες πολιτικές καταπολέμησης της 

κλιματικής αλλαγής και να δημιουργήσει συμμαχίες υπέρ αυτής της επίτευξης αυτού του 

στόχου.  

Ο εισηγητής σημειώνει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να οργανώσει το φθινόπωρο 

του 2015 με το Μαρόκο μία διάσκεψη σχετικά με "το κενό φιλοδοξίας", δηλαδή τη διαφορά 

μεταξύ των δεσμεύσεων των συμβαλλόμενων μερών και του στόχου να περιοριστεί η 

υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 2°C. Καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι 

ο πρωταρχικός στόχος ενός παρόμοιου γεγονότος θα είναι η πρόοδος προς μια συμφωνία 

μέχρι τη Διάσκεψη του Παρισιού. Υπό το πρίσμα αυτό, η εν λόγω συνάντηση θα πρέπει να 

ενθαρρύνει ως προς μια φιλόδοξη προσέγγιση και να επιτρέψει μία εποικοδομητική αλλαγή 

απόψεων μεταξύ των μερών, επικεντρωμένη στη δράση. 

Ο εισηγητής ζητά την ταχεία εντατικοποίηση των συζητήσεων σε ενδο- ευρωπαϊκό επίπεδο 

ώστε να αναδειχθεί μια κοινή θέση, κυρίως στα διάφορα κεντρικά ζητήματα της διεθνούς 

διαπραγμάτευσης, όπως η χρηματοδότηση, η ενίσχυση των ικανοτήτων και η μεταφορά 

τεχνολογιών. 

Η αξία των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του 

Παρισιού, θα εξαρτηθεί επίσης από τις προσπάθειες των μη κρατικών φορέων, όπως οι 

πόλεις, οι περιφέρειες, η βιομηχανία ή οι επενδυτές. Η Διάσκεψη του Παρισιού θα πρέπει να 

δώσει ένα σαφές μήνυμα στους εν λόγω φορείς προκειμένου να τους παρακινήσει να 

δραστηριοποιηθούν, μεταξύ άλλων μέσω της διεθνούς αναγνώρισης των προσπαθειών τους. 

Η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 

(ΔΝΟ) και τα συμβαλλόμενα μέρη στο Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ θα πρέπει επίσης να 

δράσουν για τη ρύθμιση των εκπομπών που οφείλονται στις διεθνείς μεταφορές, καθώς και 

την παραγωγή και κατανάλωση φθοριούχων αερίων πριν από το τέλος του 2016.  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι η φωνή της φιλοδοξίας στις διαπραγματεύσεις. Ο 

εισηγητής θεωρεί ότι θα ήταν επιζήμιο για την αξιοπιστία της Ένωσης, να επικυρώσει μια 

συμφωνία η οποία προδήλως θα είναι ανεπαρκής για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. 
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Η Ένωση, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευελιξία προκειμένου να εξευρεθούν απαραίτητες 

συναινέσεις, θα πρέπει να απορρίψει κάθε ανεπαρκή συμβιβασμό.  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει ένας βασικός παράγοντας μίας φιλόδοξης ευρωπαϊκής 

πολιτικής καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Εν κατακλείδι, ο εισηγητής επιθυμεί να 

υπενθυμίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του στην 

επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που θα προκύψει 

από τη Διάσκεψη του Παρισιού. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

συμμετέχει πλήρως στις συνεδριάσεις συντονισμού που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της 

Διάσκεψης του Παρισιού. 

 


