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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
2004 2009 

Έγγραφο συνόδου 

26 Αυγούστου 2004 B6-0000/2004 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
εν συνεχεία των προφορικών ερωτήσεων O-0000/04 και O-0000/04 

σύµφωνα µε το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισµού 

του Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίµων 

σχετικά µε τη στρατηγική της ΕΕ για τη ∆ιάσκεψη του Μπουένος Άιρες µε 
θέµα την αλλαγή του κλίµατος (COΡ-10) 
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B6-0000/2004 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη στρατηγική της ΕΕ για τη 
∆ιάσκεψη του Μπουένος Άιρες µε θέµα την αλλαγή του κλίµατος (COΡ-10) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Κυότο που επισυνάπτεται στη Σύµβαση-πλαίσιο των 
Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές (UNFCCC) του ∆εκεµβρίου 1997, τις 
διαδικασίες εφαρµογής για την εκτέλεσή του που είχαν εγκριθεί στις διασκέψεις της 
Βόννης (Ιούλιος 2001), Μαρακές (Νοέµβριος 2001), Νέο ∆ελχί (Νοέµβριος 2002) και 
Μιλάνο (∆εκέµβριος 2003) και την επικείµενη ∆έκατη ∆ιάσκεψη των Μερών (COΡ 10) 
που θα διεξαχθεί στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή µεταξύ 6 και 17 ∆εκεµβρίου 2004, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 25ης Σεπτεµβρίου 2002 σχετικά µε την ανακοίνωση 
της Επιτροπής µε θέµα την ενεργοποίηση της πρώτης φάσης του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος για την αλλαγή του κλίµατος (ECCP)1, 

– έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις Ο-0000/04 και Ο-0000/04 της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων σύµφωνα µε το άρθρο 
108 του κανονισµού του και έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συµβουλίου και της 
Επιτροπής, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισµού του, 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο του Κυότο επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα στις 31 Μαΐου 2002 καθώς και από τα κράτη µέλη της και λαµβάνοντας 
υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θέσπισαν τις νοµοθετικές 
πράξεις2 που απαιτούνται για την εκτέλεση των διατάξεων του Πρωτοκόλλου του Κυότο 
εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στέλνοντας µε τον τρόπο αυτό ισχυρό πολιτικό 
µήνυµα σχετικά µε την προσήλωσή τους στην εξέταση του ζητήµατος της αλλαγής του 
κλίµατος, 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο του Κυότο επικυρώθηκε τώρα πλέον από 124 
χώρες που ευθύνονται για το 44,2% των εκποµπών αερίων του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου· λαµβάνοντας υπόψη πάντως ότι το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ µόνον 
όταν επικυρωθεί από χώρες που ευθύνονται για τουλάχιστον 55% του συνόλου των 
αερίων αυτών, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν οδηγία 
σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

                                                 
1 Ρ5_ΤΑ(2002)0439. 
2 Απόφαση 280/2004/ΕΚ για µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο 
φαινόµενο του θερµοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρµογής του πρωτοκόλλου του Κυότο (ΕΕ L 49, 19.2.2004, 
σελ. 1) και Οδηγία 2004/.../ΕΚ που τροποποιεί την Οδηγία σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας 
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους µηχανισµούς έργων του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο (ΕΕ L .., 00.00.2004, σ. 00) 
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εντός της Κοινότητας1 και ότι το σηµαντικό αυτό βήµα επικυρώνει την πολιτική 
δέσµευση της ΕΕ και των µελών της να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους σε εσωτερικές 
δράσεις και να ενθαρρύνουν τα άλλα µέρη να ακολουθήσουν το παράδειγµά τους, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο του Κυότο είναι απλώς µια πρώτη πρωτοβουλία 
που ανέλαβε η διεθνής κοινότητα για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και 
ότι τούτο δεν σηµαίνει ότι πρέπει να υποβιβασθούν τα άλλα µέτρα µε σκοπό τη µείωση 
των εκποµπών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου τα οποία µπορεί να λαµβάνονται  
σε εθνικό επίπεδο· αντιθέτως πρέπει να θεωρούνται συµπληρωµατικά,  

1. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της στις 
διαπραγµατεύσεις στη ∆ιάσκεψη COΡ-10 στο Μπουένος Άιρες· 

2. πιστεύει ότι η COΡ-10 αποτελεί όχι µόνον καλή ευκαιρία για να συνεχισθεί η εφαρµογή 
των αποφάσεων που ελήφθησαν σε προηγούµενη ∆ιάσκεψη των µερών και ιδιαίτερα στη 
Βόννη, το Μαρακές, το Νέο ∆ελχί και το Μιλάνο, σχετικά µε την εκτέλεση του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο αλλά και για να ξεκινήσει ευρεία συζήτηση σχετικά µε τα κύρια 
ζητήµατα της δεύτερης περιόδου δέσµευσης· 

3. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα άλλα µέρη της UNFCCC να συνεχίσουν τις 
συζητήσεις που ξεκίνησαν στο Μιλάνο µε σκοπό να ενσωµατωθούν οι εκποµπές από 
διεθνή αεροσκάφη και πλοία στους στόχους µείωσης των εκποµπών της δεύτερης 
περιόδου δέσµευσης από το 2012 και µετά · 

4. καλεί, εν τω µεταξύ, τις χώρες που δεν επικύρωσαν το Πρωτόκολλο του Κυότο να το 
πράξουν το συντοµότερο δυνατόν· καλεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση της Ρωσίας να λάβει 
θετική απόφαση για την επικύρωση επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό την έναρξη της 
ισχύος του· καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επανεξετάσει την απόφασή της να µη 
συµµετάσχει· 

5. πιστεύει ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει σηµαντικό ρόλο στις 
διαπραγµατεύσεις αυτές για την αλλαγή του κλίµατος και, εποµένως, θεωρεί απαράδεκτο 
το γεγονός ότι τα µέλη της αντιπροσωπείας που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν µπόρεσαν να παραστούν στις συνεδριάσεις συντονισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προηγούµενη διάσκεψη των µερών· ελπίζει ότι οι συµµετέχοντες 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις αυτές στο 
Μπουένος Άιρες, τουλάχιστον ως παρατηρητές, µε ή χωρίς δικαίωµα λόγου· 

6. λαµβάνει υπό σηµείωση την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Περιβάλλοντος2 η οποία αναφέρει µεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη θερµαίνεται ταχύτερα σε 
σχέση µε τον µέσο όρο του πλανήτη λόγω της αλλαγής του κλίµατος· 

7. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διπλασιάσει τις προσπάθειές της για να 
υλοποιήσει τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κυότο και να αποτελέσει παράδειγµα 
προς µίµηση για τα άλλα µέρη της Σύµβασης· 

                                                 
1 Οδηγία 2003/87/ΕΚ, ΕΕ L 275, 25.10.2003, σ. 32 
2 έκθεση ΕΟΠ αριθ. 2/2004 "Impacts of Europe's changing climate" 
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8. ενθαρρύνει όλα τα κράτη µέλη να αποδεχθούν την ευθύνη τους ώστε να εξασφαλίσουν 
την υλοποίηση του µεριδίου του στόχου που τους αναλογεί· 

9. καλεί τα κράτη µέλη που δεν ανέπτυξαν ακόµη εθνικά σχέδια κατανοµής όπως 
προβλέπεται στην οδηγία περί συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής να το 
πράξουν το συντοµότερο δυνατόν µε σκοπό να µπορέσει το σύστηµα να αρχίσει να 
λειτουργεί από 1ης Ιανουαρίου 2005· 

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στην Επιτροπή, το 
Συµβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών και στην γραµµατεία 
της Σύµβασης-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές µε το αίτηµα 
να το κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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