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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών: Επιτυχής καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη
(2005/2049(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Επιτυχής καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη» 
(COM(2005)0035),

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Κυότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) –το οποίο ετέθη σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 
2005 μετά την κύρωσή του από 152 κράτη και οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής 
ολοκλήρωσης που αντιπροσωπεύουν το 61,6% του Παραρτήματος I περί εκπομπών 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου του 1990 και το 90% περίπου του πληθυσμού 
του πλανήτη - και τις διαδικασίες εφαρμογής για την εκτέλεσή του που εγκρίθηκαν κατά 
τις Διασκέψεις των Συμβαλλομένων Μερών στη Βόννη (Ιούλιος 2001), το Μαρακές 
(Νοέμβριος 2001), το Νέο Δελχί (Νοέμβριος 2002), το Μιλάνο (Δεκέμβριος 2003) και το 
Μπουένος Άιρες (Δεκέμβριος 2004),

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις ψηφίσματός του σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, και 
ιδίως το ψήφισμα της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης 
του Μπουένος Άιρες για την αλλαγή του κλίματος1, και το ψήφισμα της 12ης Μαΐου 2005 
σχετικά με το σεμινάριο κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την αλλαγή του κλίματος2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0000/2005),

A. εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια από τις μείζονες προκλήσεις του 
21ου αιώνα, έχοντας σε παγκόσμια κλίμακα σημαντικές αρνητικές συνέπειες στο 
περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία με πιθανώς καταστροφικές επιπτώσεις, και 
εκτιμώντας ότι η αλλαγή του κλίματος διαφέρει από τα άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε,

Β. εκτιμώντας ότι είναι ήδη ορατές οι ενδείξεις της αλλαγής του κλίματος, π.χ. η 
αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων ή οι οικονομικές 
ζημίες οι οποίες οφείλονται σε φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με τις καιρικές 
συνθήκες, οι οποίες έχουν εξαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία σε σχέση με τα επίπεδα 

  
1 TA(2005)0005
2 TA(2005)0177
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της δεκαετίας του 1960,

Γ. εκτιμώντας ότι οι βιομηχανικές χώρες έχουν μείζονα ευθύνη για τις εκπομπές αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν, 
ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες αναμένεται να πληγούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
μεγαλύτερη αστάθεια του κλίματος και ότι οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να αναλάβουν 
την ευθύνη να βοηθήσουν τις φτωχότερες χώρες να προσαρμοστούν στην αλλαγή του 
κλίματος,

Δ. εκτιμώντας ότι το Πρωτόκολλο του Κυότο ορίζει ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν να 
εξετάζονται δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών για την περίοδο μετά το 2012 και ότι, 
κατά συνέπεια, η ενδέκατη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος (COP 11) στο 
Μόντρεαλ πρέπει να θέσει αυτό το ζήτημα στην κορυφή των προτεραιοτήτων της,

Ε. εκτιμώντας ότι για την επίτευξη του βασικού στόχου της UNFCCC –της αποφυγής της 
επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος– σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις 
ενδέχεται να απαιτηθεί σταθεροποίηση των περιεκτικοτήτων σε αέρια του φαινομένου 
του θερμοκηπίου σε ένα επίπεδο κάτω των 550 ppm (ισοδυν. CO2) –ελαφρώς πάνω από 
το σημερινό επίπεδο– και, επομένως, να καταστούν αναγκαίες δραστικές μειώσεις των 
εκπομπών στο εγγύς μέλλον,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ο πλέον υποσχόμενος 
τρόπος μείωσης των εκπομπών άνθρακα και εκτιμώντας ότι στην ΕΕ υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες για οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας,

Ζ. εκτιμώντας ότι απαιτείται σημαντική ενίσχυση της συμμετοχής στο επίπεδο του πολίτη 
στις συνολικές προσπάθειες για μείωση των εκπομπών και για ανάπτυξη ενός πιο 
βιώσιμου τρόπου ζωής,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου συνεχίζουν 
να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη να 
αναληφθεί άμεσα δράση, ώστε η ΕΕ να κατορθώσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
της βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο,

Θ. εκτιμώντας ότι η μετάβαση από την οικονομία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα 
αντιπροσωπεύει μια ιστορική επιχειρηματική ευκαιρία· ότι η επιχειρηματική αυτή
ευκαιρία είναι επίσης σημαντική και για τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι πλούσιες σε 
πόρους ανανεώσιμης ενέργειας αλλά δεν διαθέτουν σήμερα την τεχνολογία που 
απαιτείται για την εκμετάλλευσή τους,

1. τονίζει ότι η στρατηγική της Επιτροπής στο θέμα των κλιματικών μεταβολών πρέπει να 
βασιστεί σε μια προσέγγιση με έξι πτυχές:
- αξιοποίηση του Κυότο,
- ενέργειες για δραστική μείωση των εκπομπών στο εσωτερικό της ΕΕ,
- υιοθέτηση μιας προενεργητικής προσέγγισης για την εξασφάλιση της συμμετοχής άλλων 
βασικών παραγόντων και ιδίως των ΗΠΑ,
- ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία ώστε να 
βοηθηθούν να αναπτύξουν στρατηγικές βιώσιμης ενέργειας και να εξασφαλίσουν τη 
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συμμετοχή τους στις προσπάθειες μετριασμού,
- ενεργό προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για τις τεχνολογίες βιώσιμης 
ενέργειας,
- ενθάρρυνση της αυξημένης, άμεσης συμμετοχής στις προσπάθειες μετριασμού σε 
επίπεδο ευρωπαίου πολίτη, απαραίτητη προϋπόθεση των οποίων είναι η παροχή 
λεπτομερών πληροφοριών για την περιεκτικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σε 
άνθρακα, ενώ μια μελλοντική επιλογή είναι ένα σύστημα προσωπικών εμπορεύσιμων 
ποσοστώσεων·

2. καλεί την ηγεσία της ΕΕ να παρουσιάσει κατά την ενδέκατη διάσκεψη για την αλλαγή 
του κλίματος προτάσεις για ένα μελλοντικό καθεστώς για την αλλαγή του κλίματος, 
βασισμένο στον συνολικό στόχο της μη αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας 
πάνω από 2°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή·

3. πιστεύει ότι ένα μελλοντικό καθεστώς πρέπει να βασίζεται σε κοινές αλλά 
διαφοροποιημένες ευθύνες, σε συνεχείς και προοδευτικά μεγαλύτερες μειώσεις των 
εκπομπών και στη συμμετοχή περισσότερων χωρών στις προσπάθειες μείωσης· τονίζει ότι 
όλα τα μέτρα που εξετάζονται πρέπει να είναι αποδοτικά "από οικονομική άποψη και ότι, 
για τον λόγο αυτόν, ένας μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη μιας 
παγκόσμιας αγοράς άνθρακα, βασισμένης στην αρχή "υπέρβαση - εμπορική 
εκμετάλλευση"·

4. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 23ης 
Μαρτίου 2005, ιδίως το ότι οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να επιδιώξουν μείωση των 
εκπομπών έως το 2020 της τάξεως του 15-30%· ωστόσο, επιμένει ότι απαιτούνται και 
μακροπρόθεσμοι στόχοι μείωσης των εκπομπών και προτείνει τον στόχο της μείωσης 
κατά 60-80% για το 2050·

5. υπογραμμίζει ότι για τον αποτελεσματικό μετριασμό των κλιματικών μεταβολών θα 
απαιτηθεί ριζική μεταμόρφωση των ενεργειακών συστημάτων και των συστημάτων 
μεταφορών και ότι αυτή η μεταμόρφωση πρέπει να καταστεί κινητήρια δύναμη στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, ώστε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα, καθώς και στις εξαγωγές·

6. τονίζει ότι πολλές από τις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου υπάρχουν ήδη· ωστόσο, υπάρχουν 
πολλά εμπόδια για τη διάδοσή τους, κατά κύριο λόγο στρεβλά κίνητρα· για αυτόν τον
λόγο, παροτρύνει την ηγεσία της ΕΕ να θεσπίσει μια δομή θετικών κινήτρων για την 
ενίσχυση της χρήσης τεχνολογιών ενεργειακά αποδοτικών, χαμηλής περιεκτικότητας σε 
άνθρακα, και τεχνολογιών που δεν απαιτούν τη χρήση άνθρακα, και ζητεί οι διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων εντός της ΕΕ να συμβάλουν στη μείωση του κόστους 
παρόμοιων τεχνολογιών· επιπλέον, ζητεί ένα πρόγραμμα σύγκρουσης, ανάλογο προς το 
πρόγραμμα Apollo των ΗΠΑ στη δεκαετία του 1960, με σκοπό την προώθηση της 
έρευνας στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας·

7. υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας και 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εθελοντική συμφωνία με τις 
αυτοκινητοβιομηχανίες δεν προβλέπεται να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· για 
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αυτόν τον λόγο ζητεί να καταρτιστεί σύντομα μια πολιτική δραστικών μέτρων για μείωση 
των εκπομπών από τις μεταφορές, περιλαμβανομένων υποχρεωτικών στόχων για τη 
μείωση των προερχόμενων από ορυκτά καύσιμα εκπομπών CO2 από νέα οχήματα - κατ' 
ανώτατο όριο 120 g CO2/km για το 2012 για κάθε πώληση ενός μέσου οχήματος - καθώς 
και μια πιο καινοτόμο χωροταξική πολιτική·

8. καλεί την ηγεσία της ΕΕ να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα κτίρια και για την αναθεώρηση της
οδηγίας για τα βιολογικά καύσιμα, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα βιολογικά 
ευέλικτα καύσιμα τελευταίας τεχνολογίας, και να καθιερώσει ελάχιστες αναλογίες 
ανάμιξης·

9. προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για τη μείωση του αντικτύπου των 
αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα, συμπεριλαμβάνοντας την αεροπορία στο σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ETS), ώστε να καλύπτονται όλες 
οι πτήσεις προς και από όλα τα αεροδρόμια της ΕΕ· τονίζει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα δεν είναι παρά το πρώτο βήμα και ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
μελλοντικές προοπτικές για την αντιμετώπιση του συνολικού αντικτύπου των 
αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα·

10. θεωρεί ότι η ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και άλλες γεωργικές 
διεργασίες πρέπει να αποτελέσει βραχυπρόθεσμα κορυφαία προτεραιότητα· για αυτόν τον 
λόγο, καλεί την ΕΕ να μεταθέσει σταδιακά τους μηχανισμούς υποστήριξης της γεωργίας 
από την παραγωγή τροφίμων προς την ενθάρρυνση της παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας·

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν 
μια προσέγγιση κατά τομέα στις συζητήσεις για το μελλοντικό διεθνές καθεστώς για την 
αλλαγή του κλίματος· επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει την πιθανότητα 
σύνδεσης του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ με τρίτες χώρες· 

12. καλεί την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη το πρόβλημα εκείνων που δρέπουν τα οφέλη 
χωρίς να συνεισφέρουν («free-rider») στον τομέα του μετριασμού των κλιματικών 
μεταβολών·

13. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του ισχύοντος συστήματος εμπορίας εκπομπών 
και της πιθανής επέκτασής του, η ιδέα της δωρεάν παραχώρησης δικαιωμάτων εκπομπών 
βάσει των προηγούμενων εκπομπών (μέθοδος «grandfathering») πρέπει να επανεξεταστεί 
σοβαρά λόγω των σημαντικών αδυναμιών της και να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις,
όπως η χρήση δεικτών αναφοράς και η δημοπράτηση, βάσει μιας εκ των κάτω προς τα 
άνω προσέγγισης· επιπλέον, οι εθνικές ποσοστώσεις εκπομπών πρέπει επίσης να 
επανεξεταστούν λόγω της αύξησης του διασυνοριακού εμπορίου, κυρίως ηλεκτρικής 
ενέργειας·

14. τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων χωρών· 
ωστόσο, οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τις πρακτικές των 
βιομηχανικών χωρών που είχαν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση του περιβάλλοντος· 
προτείνει, ως εκ τούτου, τη δρομολόγηση μιας πολυμερούς Πρωτοβουλίας για τη 
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Βιώσιμη Ενέργεια –με τη συμμετοχή της ΕΕ και χωρών όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, 
η Νότια Αφρική κ.ά. καθώς και ορισμένων μεγάλων εταιρειών του τομέα της ενέργειας–
η οποία θα αποσκοπεί στη δυναμική προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της 
τεχνολογίας, με βασικούς στόχους τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών·

15. επιμένει στην ανάγκη αύξησης της οικονομικής βοήθειας προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι η 
διαχείριση της βιώσιμης δασοκομίας, ιδίως των τροπικών δασών, συνιστά σημαντικό 
στοιχείο τόσο για τον μετριασμό των κλιματικών μεταβολών όσο και για την προσαρμογή 
στην αλλαγή του κλίματος·

16. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δώσουν ένα θετικό παράδειγμα περιορίζοντας τις 
εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου στις διάφορες δραστηριότητές τους,
μέσω της ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων γραφείων και όλου του 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, της επιλογής μέσων μεταφοράς με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα κλπ.· ιδιαίτερες προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με τις 
μετακινήσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι το οποίο πιθανώς 
σημαίνει ανάγκη επανεξέτασης της διπλής έδρας του ΕΚ, χρήση οχημάτων χαμηλής 
χρήσης άνθρακα για την υπηρεσία οδηγών κλπ·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στη 
Γραμματεία της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, 
με το αίτημα να κυκλοφορήσει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αλλαγή του κλίματος διαφέρει από τα άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε και ο βασικός λόγος είναι ότι οι κλιματικές αλλαγές δεν έχουν γραμμικό 
χαρακτήρα, με θετικές ανατροφοδοτήσεις. Άπαξ και υπερβούμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, το όλο σύστημα είναι πιθανό να 
υποστεί δραστικές αλλαγές. Μπορεί να προκύψουν καταστροφικές συνέπειες, όπως οι κατ' 
έτος υλικές ζημίες λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών ύψους εκατοντάδων δις δολαρίων, 
το ξεσπίτωμα δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, κύματα υπερβολικής ζέστης, αλλαγές 
μεγάλης κλίμακας στις συγκομιδές και στην κατανομή των ειδών, κλπ.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες αναμένεται να υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες. Οι φτωχοί 
είναι πολύ πιο ευάλωτοι σε φυσικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι καταιγίδες και οι 
ξηρασίες. Σε ορισμένες περιοχές, ένα ξηρότερο κλίμα θα συνεπαγόταν απώλειες στην
παραγωγή τροφίμων. Επιπροσθέτως, μεγάλες περιοχές στον Νότο θα υποστούν τις συνέπειες 
της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Παρά τον διαφορετικό χαρακτήρα της, η αλλαγή του κλίματος εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζεται ως επί το πλείστον ως περιβαλλοντικό πρόβλημα και ως ευθύνη κυρίως των 
υπουργών Περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να αλλάξει, Η αλλαγή του κλίματος έχει σοβαρές 
επιπτώσεις όχι μόνον στα οικοσυστήματα αλλά και στην οικονομία συνολικά, στη δημόσια 
υγεία, την ασφάλεια του νερού και των τροφίμων, τη μετανάστευση κλπ.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Επιτυχής καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος του 
πλανήτη» περιέχει πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών και σειρά μακρόπνοων προτάσεων. Εν 
τούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του προβλήματος, η πρόταση της Επιτροπής θα 
έπρεπε να έχει περισσότερο επείγοντα χαρακτήρα. Η σταθεροποίηση των αερίων  του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα αποτελεί καταπληκτική πρόκληση και θα απαιτήσει μεγάλες 
αλλαγές συμπεριφοράς που δεν μας έχουν ακόμη προβληματίσει σοβαρά. 

Η πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου του 
Κυότο. Σε πάρα πολλά κράτη μέλη οι εκπομπές υπερβαίνουν κατά πολύ τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναλάβει βάσει του πρωτοκόλλου του Κυότο. Δεν μας εκπλήσσει ως γεγονός. Η μέχρι 
τούδε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός της ΕΕ προέκυψε ως επί το 
πλείστον από το κλείσιμο παρωχημένων αναποτελεσματικών εργοστασίων παραγωγής 
ηλεκτρισμού από άνθρακα, ιδίως στο ΗΒ και στη Γερμανία. Συνεπώς, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν αυστηρά μέτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε η ΕΕ να 
κατορθώσει πράγματι να ανταποκριθεί στους στόχους της βάσει του πρωτοκόλλου του 
Κυότο. 

Ωστόσο, το Κυότο δεν αποτελεί παρά ένα πρώτο μικρό βήμα. Πρέπει να επιτύχουμε 
σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου στην ΕΕ μετά 
το 2012. Αν και είναι σημαντικές, οι εκπομπές της ΕΕ αντιπροσωπεύουν μόλις το 14% των 
συνολικών εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, υπάρχει ο 
κίνδυνος να αποβούν μάταιες οι περεταίρω προσπάθειές μας, εάν παραμείνουν μεμονωμένες.

Το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς 
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την ενεργό συμμετοχή όλων εκ των σημαντικότερων εταίρων. Η απόφαση της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ να μην κυρώσει το πρωτόκολλο του Κυότο αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για τη 
διεθνή συνεργασία στο ζήτημα της αλλαγής του κλίματος. Ο ρόλος των ΗΠΑ είναι κρίσιμης 
σημασίας. Η ενεργός συμμετοχή τους κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να δεσμευθούν 
ενεργότερα οι αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειες μετριασμού.

Η ανακοίνωση τονίζει ορθά την ανάγκη συμπερίληψης τομέων που δεν εμπίπτουν στο 
πλαίσιο του Κυότο, ιδίως των τομέων των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, καθώς 
και λεπτομερέστερης ανάλυσης του αντικτύπου των διαφόρων καθεστώτων χρήσης γης στο 
κλιματικό σύστημα. Γίνεται, επίσης, έκκληση για τη διείσδυση στην αγορά νέων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για την ενίσχυση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας.

Η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC) 
καθιστά τον σεβασμό των οικολογικών ορίων «απώτατο στόχο», με σταθεροποίηση των 
συγκεντρώσεων αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου «σε ένα επίπεδο που θα απέτρεπε 
κάθε επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα». Σύμφωνα με την 
ερμηνεία της ΕΕ, αυτός ο στόχος σημαίνει ότι «ένας βιώσιμος στόχος της ΕΕ για την αλλαγή 
του κλίματος πρέπει να είναι η μη αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας πάνω από 2 
βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή». Όταν αυτός ο στόχος
μεταφράζεται σε συγκεκριμένο επίπεδο συγκεντρώσεων αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, οι εμπειρογνώμονες υποδεικνύουν ότι ο στόχος πρέπει να 
είναι η σταθεροποίηση σε ένα επίπεδο κάτω των 550 ppm (ισοδυν. CO2). Αυτό το επίπεδο 
δεν απέχει πολύ από τις σημερινές τιμές, γεγονός το οποίο αναδεικνύει το επείγον της 
κατάστασης.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι θα απαιτηθούν μειώσεις των παγκόσμιων εκπομπών κατά 
τουλάχιστον 15% έως το 2050, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Πρόκειται για έναν όχι και 
τόσο φιλόδοξο στόχο. Το πιθανότερο είναι ότι απαιτείται μείωση της τάξεως του 25%-30% 
εάν ο στόχος είναι η αποτροπή επικίνδυνων κλιματικών αλλαγών. 

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν ότι πρέπει να διερευνηθούν σε 
συνεργασία με άλλες χώρες «για την ομάδα των ανεπτυγμένων χωρών, πορείες μείωσης των 
εκπομπών της τάξεως του 15-30% μέχρι το 2020 σε σχέση με τις τιμές αναφοράς που 
προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κυότο και πέραν αυτών», σύμφωνα με το πνεύμα των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου Περιβάλλοντος που προηγήθηκε. Η ΕΕ θα πρέπει στη 
συνέχεια να εξετάσει το ενδεχόμενο να ορισθεί ως στόχος για το 2050 μείωση της τάξεως του 
60%-80%.

Ο μετριασμός των κλιματικών αλλαγών αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ενεργειακό ζήτημα. εν 
τούτοις, ακούγονται και άλλες δυνατές φωνές  υπέρ ενός ριζικού επαναπροσανατολισμού 
του ενεργειακού συστήματος. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν η ταχεία αύξηση 
της τιμής του πετρελαίου αποτελεί ένδειξη της εξάντλησης των φυσικών πόρων. Ωστόσο, 
πολλές ανεξάρτητες αναλύσεις δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση και προβλέπουν ότι σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να φτάσουμε στο μέγιστο της παραγωγής.

Η παγκόσμια ζήτηση σε ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί τα προσεχή χρόνια. Η προμήθεια 
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συνεχώς και μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας αποτελεί σημαντική πρόκληση και καθιστά 
αναγκαίες νέες τεχνολογίες προσφοράς και ζήτησης.

Το ισχύον ενεργειακό σύστημα έχει αποδειχθεί επίσης ανεπαρκές από πολλές απόψεις. Έχει 
επιτύχει πολύ λίγα για την εξάλειψη της φτώχειας. Για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας θα απαιτηθεί πρόσβαση σε σύγχρονες μορφές ενέργειας για τα δύο 
δισεκατομμύρια άτομα που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρά και ασφαλή καύσιμα ή 
σε ηλεκτρική ενέργεια.

Τα τοπικά και περιφερειακά περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν ακόμη έναν σημαντικό 
λόγο αντικατάστασης του παρόντος ενεργειακού συστήματος. Αυτά τα προβλήματα έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και δημιουργούν άμεσο οικονομικό κόστος για την 
κοινωνία. Οι εκτιμήσεις για την Κίνα ανέρχονται στο 7% του ΑΕγχΠ της.

Οι βασικές τεχνολογίες που απαιτούνται για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα έχουν 
προσδιοριστεί και αναπτυχθεί. Περιλαμβάνουν μια σειρά εναλλακτικών λύσεων για τη 
διαχείριση της ζήτησης και τον ενεργειακό εφοδιασμό. Επιστήμονες του Πρίνστον έχουν 
εντοπίσει δέκα πέντε τεχνολογίες κάθε μία εκ των οποίων, μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να 
αποτρέψει εκπομπές αερίων που αντιστοιχούν σε 1 δισεκατομμύριο τόννους ετησίως (σήμερα 
οι εκπομπές αερίων ανέρχονται σε 7 Gtons C/έτος), αντιστρέφοντας έτσι το επιχείρημα ότι 
δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί ακόμη σημαντικές τεχνολογίες που να επιτρέπουν τον 
μετριασμό των εκπομπών.

Το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός εναλλακτικών τεχνολογιών δεν σημαίνει ότι 
αυτόματα διαδίδεται και η χρήση τους. Υπάρχουν πολλά εμπόδια για την αλλαγή, όπως η 
έλλειψη πληροφόρησης, οι στρεβλές επιδοτήσεις, τα ελλιπή κίνητρα, το απαρχαιωμένο 
ρυθμιστικό πλαίσιο, οι ανεπαρκείς τεχνικές ικανότητες, το υψηλό κόστος κλπ. Τα 
προβλήματα αυτού του είδους αντιμετωπίζονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αλλά ισχύουν και στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες.

Απαιτείται σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, η οποία θα συμβάλλει στην πρόοδο 
στους τομείς των νέων τεχνολογιών και στη μείωση του σχετικού κόστους. Το προτεινόμενο 
νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα στο εσωτερικό της ΕΕ προβλέπει αύξηση της 
χρηματοδότησης, αλλά οι πόροι που προτείνονται για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας 
είναι κάθε άλλο παρά επαρκείς. Απαιτείται ρηξικέλευθο ειδικό πρόγραμμα για την έρευνα και 
καινοτομία στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας. 

Όταν οι βιομηχανικές χώρες (ΒΧ) κάνουν διαβήματα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (ΑΧ) 
σε σχέση με τον μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, θεωρείται συχνά ότι επιχειρούν να 
περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Οι ΑΧ δικαίως τονίζουν ότι οι ΒΧ 
ποτέ δεν χρειάστηκε να λάβουν υπόψη τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου 
κατά την περίοδο του εκσυγχρονισμού τους. Για το μέλλον χρειάζεται, επομένως, μια 
πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξη της αναγκαίας συνεργασίας με τις 
ΑΧ.

Αναπτυσσόμενες χώρες συμμετείχαν αρχικά σε προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίων 
του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ) και 
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του Παγκόσμιου Ταμείου Προστασίας του Περιβάλλοντος (GEF). Αν και είναι χρήσιμα 
εργαλεία, αντιπροσωπεύουν μια πολύ μικρή προσπάθεια σε σχέση με το μέγεθος της 
πρόκλησης. Αυτό που προτείνεται στο παρόν έγγραφο είναι να αναπτυχθεί μια στρατηγική 
εταιρική σχέση με τις πλέον προηγμένες από τις αναπτυσσόμενες χώρες (καταρχάς την Κίνα, 
την Ινδία, την Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και τη Ινδονησία). Προτείνονται μια πρωτοβουλία 
για τη βιώσιμη ενέργεια σε πολυμερές πλαίσιο, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και ορισμένων σημαντικών εταιρειών του τομέα της ενέργειας. Αυτή η πρωτοβουλία πρέπει 
να αντιμετωπίσει τα ενεργειακά προβλήματα ξεκινώντας από τις ανάγκες για ενεργειακές 
υπηρεσίες για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, καθώς και για την 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένου του φιλόδοξου μετριασμού των κλιματικών μεταβολών).

Ειδική περίπτωση αποτελούν τα τεχνολογικά άλματα («leapfrogging»), δηλαδή η υιοθέτηση 
από ΑΧ μιας προηγμένης τεχνολογίας που ορισμένες φορές δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί 
ευρέως σε ΒΧ. Τέτοιες λύσεις είναι ενδεχομένως καταλληλότερες στο πλαίσιο ΑΧ για 
διάφορους λόγους.

Ένας φαινομενικά αποτελεσματικός τρόπος διασφάλισης της πραγματοποίησης τεχνολογικών 
αλμάτων θα ήταν, για την ΕΕ και, ελπίζουμε, και για άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, να συμβάλουν 
στη χρηματοδότηση του κόστους μεταξύ της επένδυσης σε μια νέα, προηγμένη τεχνολογία 
και σε μια συμβατική.

Για πολλούς, η κλιματική πολιτική θεωρείται πρωτίστως θέμα κόστους και αντιμετωπίζεται 
ως εμπόδιο στην ανάπτυξη. Από αυτήν την άποψη, οι συζητήσεις μετά το 2012 θα 
δυσχερανθούν σημαντικά. Μπορεί να ακούγεται αφελές για ορισμένους, αλλά θα πρέπει να 
καταφέρουμε να θέσουμε σε νέες βάσεις τον διάλογο για τη θέρμανση του πλανήτη και να 
τον αντιμετωπίσουμε περισσότερο ως ευκαιρία για την Ευρώπη παρά ως πρόβλημα. 
Αναμφίβολα αυτό συνεπάγεται κόστος. Ωστόσο, υπάρχουν και σαφή οφέλη, για την κοινωνία 
γενικά, αλλά και τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν για παράδειγμα πολλές επιχειρήσεις που έχουν 
μειώσει δραματικά τις εκπομπές και ταυτόχρονα πέτυχαν σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Η πρόκληση θα είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο θα ενθαρρύνει τις 
εταιρείες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν, τόσο για την αποδοτικότερη χρήση 
της ενέργειας όσο και για την επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλής χρήσης άνθρακα ή που δεν 
χρησιμοποιούν άνθρακα. Η σύνδεση με τη στρατηγική της Λισαβόνας είναι σαφής. Ο τομέας 
της περιβαλλοντικής τεχνολογίας αναπτύσσεται ήδη με ρυθμό 5% ετησίως – εκτιμήθηκε σε 
πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ το 2003. Γιατί να μην αξιοποιήσουμε την αναγκαία 
μεταρρύθμιση του ενεργειακού συστήματος και του συστήματος μεταφορών μας ως μοχλό 
για την προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας, καθώς και για την αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ;

Σε πρόσφατη δήλωσή τους, κορυφαίες βρετανικές επιχειρήσεις παρότρυναν τις κυβερνήσεις 
να αναπτύξουν μια πιο φιλόδοξη πολιτική για την αλλαγή του κλίματος. Η καθυστέρηση της 
ανάληψης δράσης μπορεί, σύμφωνα με τη δήλωση, να έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
αύξηση του κόστους του μετριασμού των κλιματικών μεταβολών. Οι κορυφαίες επιχειρήσεις 
προτείνουν να τεθούν σήμερα οι στόχοι για τη μείωση και την εμπορία εκπομπών για το 
2025. Επιπλέον, ενθαρρύνουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απαλλαγούν από τις ασυνέπειες 
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και από τα στρεβλά κίνητρα που υπονομεύουν την πολιτική για το κλίμα. Ενθαρρύνουν 
επίσης τις κυβερνήσεις να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των νέων νομοθετικών μέτρων στις 
εκπομπές άνθρακα και να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες συμβάσεις για να επιτύχουν στροφή 
των αγορών προς νέες και υπάρχουσες τεχνολογίες χαμηλής χρήσης άνθρακα.

Ένα μελλοντικό πρόγραμμα δράσης για το κλίμα πρέπει να καλύπτει όλους τους βασικούς 
τομείς της οικονομίας. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η σημαντική ενίσχυση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Η πράσινη βίβλος της 
Επιτροπής για την ενεργειακή αποδοτικότητα περιλαμβάνει σωστές συστάσεις αλλά χρήζει 
συμπλήρωσης, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον τομέα των μεταφορών. Η δομή κινήτρων 
της οικονομίας είναι σημαντική αλλά το ίδιο ισχύει για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
για τη σημαντική ενίσχυση των γνώσεων των εταιρειών και των νοικοκυριών για τις 
διαθέσιμες τεχνολογίες.

Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει τον τρόπο παραγωγής ενέργειας. Οι επιδοτήσεις των ορυκτών 
καυσίμων πρέπει να καταργηθούν (σήμερα κυμαίνονται περίπου σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως) και τα κεφάλαια αυτά να επενδυθούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η 
συνδυασμένη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ενισχυθεί. Στον τομέα 
των μεταφορών εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός συνδυασμού μέτρων και να θεσπιστούν 
υποχρεωτικοί στόχοι αποδοτικότητας των καυσίμων για τα νέα οχήματα. Ένας ρεαλιστικός 
στόχος για το 2012 είναι ένα ανώτατο όριο 120 g CO2/km για το μέσο όχημα. Πρέπει να 
δοθεί μεγάλη ώθηση στην παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην 
παραγωγή βιοκαυσίμων είναι ελπιδοφόρες, π.χ. μέσω της συνδυασμένης παραγωγής 
τροφίμων και βιοκαυσίμων και της παραγωγής βιοντίζελ στις τροπικές περιοχές (με τη χρήση 
τροπικών φυτικών ελαίων). Παράλληλα με τη σημαντική ενθάρρυνση της παραγωγής 
βιοκαυσίμων μέσω του επαναπροσανατολισμού των ισχυόντων συστημάτων στήριξης στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, η ΕΕ πρέπει να είναι επίσης ανοικτή στην αύξηση των εισαγωγών από 
αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, πρέπει να καταργηθεί ο δασμός κατά την εισαγωγή 
αιθανόλης.

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ) αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Παρέχει 
ένα εργαλείο πολιτικής που στοχεύει κατά κύριο λόγο στην αύξηση της οικονομικής 
αποδοτικότητας. Το σύστημα θα επανεξεταστεί το επόμενο έτος. Ήδη έχουν υποβληθεί 
ορισμένες παρατηρήσεις. Μια διαδεδομένη άποψη είναι ότι για την πληρέστερη αξιοποίηση 
του ΣΕΕ, απαιτείται η επέκτασή του, επιπλέον των σημαντικών βιομηχανικών μονάδων, και 
σε άλλους τομείς, όπως οι αεροπορικές μεταφορές. Η επέκταση της ισχύουσας εκ των άνω 
προς τα κάτω προσέγγισης, δηλαδή της επικέντρωσης σε μεμονωμένες πηγές ενέργειας, δεν 
είναι ωστόσο δυνατή στους περισσότερους άλλους τομείς όπως στις ΜΜΕ ή στα νοικοκυριά. 
Αυτή πρέπει να αντικατασταθεί, όπως προτείνουν γερμανοί επιστήμονες, από μια 
καταλληλότερη εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση η οποία να εστιάζει στην αρχή της 
αλυσίδας καυσίμου. Στο μέλλον, ο αποδοτικότερος τρόπος επέκτασης του ΣΕΕ είναι να 
εξασφαλιστεί ότι οι πιστώσεις εκπομπών δεν παραχωρούνται δωρεάν βάσει της μεθόδου 
«grandfathering» αλλά μέσω της θέσπισης δεικτών αναφοράς και/ή της δημοπράτησης βάσει 
ενός βαθμιαία μειούμενου μηχανισμού κοινής επίτευξης των δεσμεύσεων της ΕΕ («EU 
bubble»).  
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Μια άλλη σημαντική παρατήρηση συνδέεται με τις ανταγωνιστικές δυσκολίες τις οποίες 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πολλές βιομηχανίες έντασης ενέργειας που αντιμετωπίζουν 
έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενθαρρυνθούν και 
άλλοι σημαντικοί παράγοντες να ενταχθούν στο ΣΕΕ και να εξεταστούν τρόποι διασφάλισης, 
στο μέτρο του δυνατού, ισότιμων όρων ανταγωνισμού.
Μια τελική παρατήρηση αφορά το ισχύον σύστημα εθνικών ποσοστώσεων στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιμερισμού των βαρών εντός της ΕΕ. Αυτό δύσκολα θα μπορέσει να διατηρηθεί 
καθώς αυξάνεται διαρκώς το διασυνοριακό εμπόριο, ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας.


