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B6-0000/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη 
Διάσκεψη του Ναϊρόμπι σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (CΟΡ 12 και CΟΡ/ΜΟΡ 2)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
(UNFCCC), το Πρωτόκολλο του Κυότο στην UNFCCC και τις διαδικασίες εφαρμογής 
για την υλοποίησή της οι οποίες εγκρίθηκαν στις Διασκέψεις της Βόννης (Ιούλιος 2001), 
του Μαρακές (Νοέμβριος 2001), του Νέου Δελχί (Νοέμβριος 2002), του Μιλάνου 
(Δεκέμβριος 2003), του Μπουένος Άιρες (Δεκέμβριος 2004) και του Μόντρεαλ 
(Δεκέμβριος 2005),

– έχοντας υπόψη την προσεχή δωδέκατη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ 12) 
στην UNFCCC και τη δεύτερη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία 
χρησιμεύει ως συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών στο Πρωτόκολλο του Κυότο 
(CΟΡ/ΜΟΡ 2) που θα πραγματοποιηθούν στο Ναϊρόμπι της Κένυας μεταξύ 6 και 17
Νοεμβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και 
ιδίως εκείνα της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη μάχη κατά της αλλαγής του 
κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί1, της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά 
με την έκβαση της Διάσκεψης του Μόντρεαλ (CΟΡ 11 - CΟΡ/ΜΟΡ 1)2 και  της 4ης 
Ιουλίου 2006 σχετικά με τον περιορισμό του αντικτύπου των αερομεταφορών στην 
αλλαγή του κλίματος3,

– έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση Β6-0000/2006 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 108 του 
Κανονισμού του και έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή εκ μέρους όλων των συμβαλλομένων μερών 
της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κυότο είναι θεμελιώδους σημασίας για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, ακόμη και εάν τα μέτρα δεν θα είναι όντως 
αποτελεσματικά μέχρις ότου εξευρεθεί παγκόσμια λύση η οποία θα περιλαμβάνει τα 
μεγάλα οικονομικά μπλοκ που είναι υπεύθυνα για τον κύριο όγκο των ρυπογόνων 
εκπομπών, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδέκατη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ 11) 
στην UNFCCC και η πρώτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που χρησίμευσε ως 
συνεδρίαση των Συμβαλλομένων Μερών στο Πρωτόκολλο του Κυότο (CΟΡ/ΜΟΡ 1) που 
πραγματοποιήθηκαν στο Μόντρεαλ τον Δεκέμβριο του 2005 αποφάσισαν να ξεκινήσει 
μια διαδικασία για την εξέταση περαιτέρω δεσμεύσεων των μερών του Παραρτήματος Ι 
για την μετά το 2012 περίοδο και να ξεκινήσει ένας διάλογος για την ανταλλαγή 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ (2005)0433.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ (2006)0019.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ (2006)0296.
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εμπειριών και την ανάλυση στρατηγικών προσεγγίσεων για μακροπρόθεσμη συνεργατική 
δράση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται σύντομα να τεθούν περαιτέρω στόχοι προκειμένου να 
υπάρξει επενδυτική εξασφάλιση για ενεργειακές πηγές με χαμηλή περιεκτικότητα 
άνθρακα, τεχνολογίες χαμηλής εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και ανανεώσιμη ενέργεια 
και για να αποφευχθεί η επένδυση σε μη συμβατές ενεργειακές υποδομές,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εξακολουθούν να αυξάνονται 
σε πολλά κράτη μέλη, πράγμα που δείχνει ότι χρειάζεται έντονη δράση εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς το 
Πρωτόκολλο του Κυότο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί στο στόχο της 
αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και έχει εισηγηθεί ένα παγκόσμιο στόχο 
περιορισμού της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας σε +2οC σε σύγκριση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι από τις αναπτυγμένες χώρες πρέπει να αναληφθούν 
μεγάλες μειώσεις εκπομπών της τάξης του 30% έως το 2020 και της τάξης του 60-80% 
έως το 2050,

1. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της στις 
διαπραγματεύσεις στη Διάσκεψη CΟΡ 12-CΟΡ/ΜΟΡ 2 στο Ναϊρόμπι και να διατηρήσει 
ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών στις μελλοντικές συζητήσεις με τους διεθνείς εταίρους 
της·

2. επιμένει με αυτή την ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισηγηθεί μια φιλόδοξη ατζέντα 
αφενός για τις συζητήσεις σχετικά με τις περαιτέρω δεσμεύσεις για τα συμβαλλόμενα 
μέρη του Παραρτήματος Ι βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο και αφετέρου για το 
διάλογο στο πλαίσιο της UNFCCC σχετικά με μακροπρόθεσμη συνεργατική δράση·

3. υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 
2005, η στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να βασίζεται 
σε μια προσέγγιση με επτά πτυχές:

- αξιοποίηση των βασικών στοιχείων του Κυότο - δεσμευτικοί στόχοι για τις εκπομπές 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, ένα παγκόσμιο σύστημα υπέρβασης-
εμπορικής εκμετάλλευσης και ευέλικτοι μηχανισμοί,

- ενέργειες για δραστική μείωση των εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2020 
χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό κινήτρων στην αγορά και ρυθμίσεων με σκοπό την 
τόνωση των επενδύσεων σε αποτελεσματικότητα και/ή τεχνολογίες χαμηλής ή 
μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα,

- υιοθέτηση μιας προληπτικής προσέγγισης για την εξασφάλιση της συμμετοχής άλλων 
βασικών παραγόντων και ιδίως των ΗΠΑ,
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- ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με χώρες όπως η Κίνα, η Νότια Αφρική, η 
Βραζιλία και η Ινδία ώστε να μπορέσουν, με τη βοήθεια που θα λάβουν, να 
αναπτύξουν στρατηγικές βιώσιμης ενέργειας και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους 
στις προσπάθειες μετριασμού,

- ενεργός προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για τις τεχνολογίες βιώσιμης 
ενέργειας και κατάργηση "στρεβλών" κινήτρων, όπως οι επιδοτήσεις ορυκτών 
καυσίμων, καθώς και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, όπως του κόστους των 
κλιματικών μεταβολών, στην τιμή παραγωγής της ενέργειας,

- χρήση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να τονωθεί η βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της τιμής των τεχνολογιών που περιορίζουν τις 
επιπτώσεις του κλίματος,

- 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·

4. υπενθυμίζει το αίτημά του ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει κενό μεταξύ της πρώτης και της 
δεύτερης περιόδου δέσμευσης βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο και ότι το χρονικό 
όριο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις μελλοντικές δεσμεύσεις όσον αφορά το 
κλίμα θα πρέπει να είναι τα τέλη του 2008·

5. υπενθυμίζει την υποστήριξή του για τη συνεχή χρήση ευέλικτων μηχανισμών και για το 
μακροπρόθεσμο στόχο μιας παγκόσμιας αγοράς άνθρακα που θα βασίζεται στην 
υπέρβαση και στην εμπορική εκμετάλλευση·

6. θεωρεί ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί 
συνεπώς τα συμβαλλόμενα μέρη του Παραρτήματος Ι να τηρήσουν τις υφιστάμενες 
δεσμεύσεις τους και να θέσουν φιλόδοξους στόχους για μια δεύτερη περίοδο δέσμευσης 
μετά το 2012· καλεί περαιτέρω εκείνες τις εκβιομηχανισμένες χώρες οι οποίες δεν έχουν 
επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο να επανεξετάσουν τη θέση τους, να λάβουν 
αυστηρά εσωτερικά μέτρα και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις μελλοντικές διεθνείς 
διαπραγματεύσεις με απώτερο στόχο τη συμμετοχή τους στο μελλοντικό καθεστώς που 
αφορά την αλλαγή του κλίματος·

7. τονίζει τη θεμελιώδη σπουδαιότητα της δέσμευσης των τάχιστα εκβιομηχανιζόμενων 
αναπτυσσόμενων χωρών σε ένα μελλοντικό διεθνές καθεστώς που αφορά την αλλαγή του 
κλίματος, με παράλληλο πλήρη σεβασμό των ζωτικής σημασίας ανησυχιών τους σχετικά 
με την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξής τους και την καταπολέμηση της φτώχειας·

8. επιμένει οι επιμέρους χώρες της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να 
ανταποκριθούν στις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο 
και στη συμφωνία καταμερισμού του βάρους, διότι εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί η 
ηγετική θέση της ΕΕ στις διεθνείς συμφωνίες θα υπονομευθεί·
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9. πιστεύει ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σ' αυτές τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και συνεπώς θεωρεί απαράδεκτο 
ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέρος αυτής της αντιπροσωπείας 
δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ κατά την 
προηγούμενη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών· αναμένει ότι οι εκπρόσωποι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις συνεδριάσεις στο Ναϊρόμπι 
τουλάχιστον με καθεστώς παρατηρητή, με ή χωρίς δικαιώματα λόγου·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη 
Γραμματεία της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
με το αίτημα να κυκλοφορήσει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι μέλη της ΕΕ.


