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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης 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:

1. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι αλλαγή του κλίματος πράγματι συμβαίνει και ότι την 
προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα· χρειάζεται, ως εκ τούτου, να υπάρξει προσαρμογή 
στην αύξηση της μέσης τιμής της θερμοκρασίας του πλανήτη· τονίζει ωστόσο ότι είναι 
αναγκαία η λήψη ισχυρότερων μέτρων για να μειωθεί ο αντίκτυπος από την αλλαγή του 
κλίματος·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο συνδυασμός της αλλαγής του κλίματος, της 
δημογραφικής εξέλιξης και της παγκοσμιοποίησης καθώς και η αμοιβαία ενίσχυσή τους,
προαναγγέλλουν μια άνευ προηγουμένου περίοδο αστάθειας στην ιστορία της 
ανθρωπότητας· τούτο υπογραμμίζει πόσο αναγκαίο είναι να μειωθεί το χάσμα μεταξύ του 
αναπτυσσόμενου κόσμου και της υπόλοιπης υφηλίου και να εξαλειφθεί η φτώχεια·

3. τονίζει ότι η συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες στην καταπολέμηση της αλλαγής 
του κλίματος πρέπει να έχει ως αφετηρία την καταπολέμηση της φτώχειας·

4. αναγνωρίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δέχονται τα πλέον σοβαρά πλήγματα από την 
αλλαγή του κλίματος και οι οικονομίες τους εξαρτώνται συχνά από μικρό αριθμό 
δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να πληγούν δυσανάλογα από την αλλαγή του 
κλίματος· τούτο ισχύει ιδίως για τα μικρά νησιωτικά κράτη· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι ο 
περιορισμός της αλλαγής του κλίματος και η προσαρμογή σ' αυτήν στις αναπτυσσόμενες 
χώρες θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξηγήσουν με ποιον τρόπο εκπληρώνουν αυτόν 
τον στόχο, καθώς και τις οικονομικές δεσμεύσεις τους που περιέχονται στην πολιτική 
διακήρυξη της Βόννης του Ιουλίου 2001, αυξάνοντας τη συνεργασία τους με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος με προϋπολογισμό ύψους 
410 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2005·

5. χαιρετίζει το αποτέλεσμα από τη συνάντηση κορυφής της ομάδας G8 στο Gleneagles και 
τις προσπάθειες που σχεδιάζει να καταβάλει η Βρετανική Προεδρία της ΕΕ στην 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη· ζητεί όμως να ληφθούν περαιτέρω 
μέτρα στο πλαίσιο των προσπαθειών προς καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

6. συνιστά στην ΕΕ να αναπτύξει συγκεκριμένη πολιτική συνεργασίας για την αλλαγή του 
κλίματος για τις αναπτυσσόμενες χώρες· η ενσωμάτωση των μελημάτων της αλλαγής του 
κλίματος σε ευρύτερες αναπτυξιακές πολιτικές απαιτεί την ανάπτυξη και εγκατάσταση 
συγκεκριμένων εργαλείων· οι προτεραιότητες σε αυτόν τον τομέα είναι η γεωργία και η 
επισιτιστική ασφάλεια, δύο τομείς που είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στην αλλαγή του 
κλίματος· ένα άλλο βασικό μέλημα είναι η οικονομική διαφοροποίηση, αναγνωρίζοντας 
ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες του Συνασπισμού των Μικρών Νησιώτικων Κρατών 
(AOSIS) εξαρτώνται έντονα από τον τουρισμό· οι μεταφορές, τα θέματα κοινωνικού 
προγραμματισμού και ενέργειας έχουν κρίσιμη σημασία για την αντιμετώπιση της 
αλλαγής κλίματος· άλλες προτεραιότητες θα ήταν η πρόληψη των καταστροφών και η 
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επίτευξη ετοιμότητας·

7. υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία και τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στην 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος· ζητεί, ωστόσο, την κατάλληλη υλοποίηση 
συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
προγράμματα εγκαταστάσεων πόσιμου ύδατος και αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς 
και τη μεταφορά επαρκούς οικονομικής βοήθειας εκ μέρους της ΕΕ· συνιστά τη συχνή 
διαβούλευση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και ζητεί 
την ενεργό συμμετοχή της στη σύνταξη αυτών των προτάσεων·

8. συνιστά να εξεταστεί το πρόβλημα της μη συμμετοχής σε δράσεις περιορισμού της 
αλλαγής του κλίματος·

9. θεωρεί σημαντικό το να τονίζει η ΕΕ το κόστος της μη αναλήψεως δράσεως προς μείωση 
των εκπομπών οι οποίες έχουν αντίκτυπο στη διαμόρφωση του κλίματος, καθόσον η 
κατανόηση αυτού του κόστους μπορεί να τονώσει το κίνητρο για μείωση των εκπομπών 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου·

10. υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης του θέματος της παρατήρησης του κλίματος, 
της ευπάθειάς του και των επιπτώσεών του, καθώς είναι ο λόγος της ανάληψης δράσης 
για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος· στις περισσότερες αναπτυσσόμενες 
χώρες υπάρχει έλλειψη τέτοιας παρατήρησης· ομοίως, υπάρχει έλλειψη μετεωρολογικών 
παρατηρήσεων και η εφαρμογή της προσαρμογής δεν μπορεί να επιτευχθεί σωστά χωρίς 
επαρκή σύνολα δεδομένων όσον αφορά τους κινδύνους, την ευπάθεια και τις επιπτώσεις·
καλωσορίζει την «Ευρωπαϊκή Ικανότητα Παγκόσμιας Παρακολούθησης του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES)», μια πρωτοβουλία της Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, που θα καθιερωθεί από το 2008 για την
υποστήριξη των πολιτικών στόχων της Ένωσης σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και την 
πολιτική διακυβέρνηση· συνιστά η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα γενικά να 
ενσωματωθεί σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως τα προγράμματα GCOS και GEOSS·

11. καλωσορίζει τη δημιουργία από την Επιτροπή του Συστήματος Περιβαλλοντικών 
Πληροφοριών για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη για την Αφρική, το οποίο
βασίζεται σε τεχνολογίες δορυφορικής παρακολούθησης και χαρτογράφησης με χρήση 
υπολογιστών και βοηθά τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του Γραφείου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Ανθρωπιστική Βοήθεια (ECHO)· συνιστά να διερευνηθεί η δυνατότητα 
ανάπτυξης και επέκτασης της δομής της Επιτροπής, ώστε να περιλαμβάνει και ένα δίκτυο 
παρατήρησης της αλλαγής του κλίματος·

12. θεωρεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του αναπτυξιακού 
έργου της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων στην ΕΕ, τα 
Ηνωμένα Έθνη, τα κράτη δωρητές και τα κράτη παραλήπτες της βοήθειας κατά τρόπον 
ώστε η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης να μπορέσει να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά· προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, την εκπαίδευση και την ανταλλαγή εμπειρίας·

13. τονίζει ότι η διάρθρωση του διεθνούς εμπορίου έχει μείζονα αντίκτυπο στην αλλαγή του 
κλίματος· καλεί ως εκ τούτου τον ΠΟΕ να ενσωματώσει στο έργο του έναν μηχανισμό για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη·
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14. υπογραμμίζει ότι η προετοιμασία για τις φυσικές καταστροφές που συνδέονται με  την 
υφιστάμενη μεταβλητότητα του κλίματος και με τη δυνητική μελλοντική του αλλαγή 
χρειάζεται να βελτιωθεί δραστικά σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, όπως στις χώρες 
ΑΚΕ, όπως έδειξαν οι δραματικές συνέπειες του τυφώνα Jeanne στις 19 Σεπτεμβρίου 
2003· απαιτούνται δράσεις όχι μόνο στον τομέα της μετεωρολογικής παρατήρησης, αλλά 
και όσον αφορά τους χρόνους αντίδρασης των τοπικών αρχών και την εκπαίδευση του 
πληθυσμού·

15. συνιστά την υιοθέτηση στρατηγικών πρόληψης των συγκρούσεων και μείωσης των 
καταστροφών ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, για τη μείωση της πολιτικής 
αποσταθεροποίησης ως συνέπειας της αλλαγής του κλίματος/οικοσυστήματος, οι οποίες 
να περιλαμβάνουν ειδική στήριξη για τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
στην Αφρική·

16. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή των 
αναπτυσσόμενων χωρών μέσω της επικοινωνιακής στρατηγικής της σε σχέση με την 
αλλαγή του κλίματος, καθώς και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διάδοση των 
πληροφοριών χρησιμοποιώντας τους διαύλους ΑΚΕ-ΕΕ· είναι επίσης σημαντικό να 
ληφθούν υπόψη οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης οι οποίες γειτνιάζουν με 
πολλές χώρες ΑΚΕ και συχνά αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα αειφόρου 
ανάπτυξης·

17. υπογραμμίζει ότι ο ζωτικός ρόλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του 
Κλίματος (IPCC), που αποτελεί τη βάση της επιστημονικής συναίνεσης για την αλλαγή 
του κλίματος, δεν αναγνωρίζεται επαρκώς στην ανακοίνωση και ότι θα πρέπει επίσης να 
υπογραμμιστεί η συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στο έργο της και στις 
ερευνητικές προσπάθειες γενικά·

18. δίδει έμφαση στο γεγονός ότι, όσον αφορά τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών 
στο μελλοντικό κλιματικό καθεστώς, η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει σαφώς ότι η 
προτεραιότητα για τις χώρες αυτές είναι η ανάπτυξη· όμως οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της 
Χιλιετίας δεν θα καταστεί ποτέ δυνατόν να επιτευχθούν εάν δεν αντιμετωπισθούν 
δεόντως θέματα που αφορούν το περιβάλλον, όπως είναι η αλλαγή του κλίματος· η 
βιώσιμη  ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχειας θα πρέπει να παραμείνουν το γενικό 
πλαίσιο εντός του οποίου οι αναπτυσσόμενες χώρες θα ενθαρρύνονται να υιοθετούν 
πολιτικές και μέτρα που ενσωματώνουν τον προβληματισμό για την αλλαγή του κλίματος, 
είτε για προσαρμογή είτε για περιορισμό· επισημαίνει, από αυτή την άποψη, οι 
αναπτυξιακοί στόχοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη δύο προϋποθέσεις: 

α) δεν θα πρέπει να οδηγούν στην περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας ζωής των 
τοπικών πληθυσμών και θα πρέπει να αντανακλούν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας· για τον σκοπό αυτό, οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να ορίσουν και να 
εφαρμόσουν  πολιτικές προσαρμογής οποτεδήποτε είναι σκόπιμο· αλλά θα πρέπει 
επίσης, όσον αφορά τον περιορισμό, να αποφύγουν τα αδιέξοδα στα οποία έχουν ήδη 
εγκλωβιστεί οι αποκαλούμενες ανεπτυγμένες χώρες· για παράδειγμα, στους τομείς 
των οδικών και των αεροπορικών μεταφορών· θεωρεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 
έχουν μια ιστορική ευκαιρία, την οποία οφείλουν να εκμεταλλευθούν, και οι 
επενδυτικές επιλογές κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών θα έχουν κρίσιμη 
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σημασία για τη μετάβαση σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα· 

β) οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει επίσης να συμβάλουν, στα όρια των δυνατοτήτων 
τους και χωρίς να επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους, στη γενική προσπάθεια 
περιορισμού· για τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες επί του παρόντος 
εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από το πετρέλαιο και ως εκ τούτου τώρα αντιμετωπίζουν 
πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος, θα υπάρξει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα: οποιαδήποτε 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αύξηση της χρήσεως ενεργείας από 
εναλλακτικές πηγές θα είναι εξαιρετικά επωφελής· ο Μηχανισμός Καθαρής 
Ανάπτυξης του Πρωτοκόλλου του Κιότο έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σε αυτόν 
τον στόχο και θα πρέπει να διερευνηθούν τρόποι ανάπτυξής του πέραν της πρώτης 
περιόδου δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο· η επιτυχής έναρξη της εφαρμογής 
του απαιτεί μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη από τις ευρωπαϊκές χώρες 
προκειμένου να ξεπεραστούν τα τρέχοντα προβλήματα χρηματοδότησής του· ωστόσο 
έχει σημασία να αποτιμηθεί ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης κατά τρόπον ώστε να 
επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα και όχι απλώς να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
αποφεύγουν τις ευθύνες που έχουν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

19. υποστηρίζει, κατά συνέπεια, την ανάπτυξη μιας νέας συνεκτικής πολιτικής λύσης για τη 
βελτίωση της ευημερίας των ήδη ευάλωτων πληθυσμών μέσω μιας παγκόσμιας 
στρατηγικής για την ανάπτυξη με την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη· συνιστά να 
βασίζεται αυτή η νέα στρατηγική στη σύνδεση μεταξύ της αλλαγής του κλίματος, της 
διαχείρισης των φυσικών πόρων, της πρόληψης των καταστροφών και της εξάλειψης της 
φτώχειας.
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