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των Τροφίμων

σχετικά με τη χρηματοδότηση της πολιτικής για το κλίμα
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B6-0000/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της πολιτικής 
για το κλίμα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2008, ειδικότερα τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/EΚ με στόχο τη βελτίωση και 
διεύρυνση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της 
Κοινότητας1 και σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 20202,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-
20ής Ιουνίου 2008 και της 11ης-12ης Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2009, με τίτλο "2050: το μέλλον 
αρχίζει σήμερα - συστάσεις για μια μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική 
της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος"3,

– έχοντας υπόψη την 14η Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) (COP 14) και την 
τέταρτη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών που χρησιμεύει ως συνάντηση των 
συμβαλλομένων μερών στο πρωτόκολλο του Κιότο (COP/MOP 4), οι οποίες διεξήχθησαν 
στο Poznań (Πολωνία) από την 1η έως τις 12 Δεκεμβρίου 2008 ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2009, με τίτλο: "Για 
μια συνεκτική συμφωνία σχετικά με την κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη" 
(COM(2009)0039),

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωμένη διεθνή σύμβαση για 
την αλλαγή του κλίματος, συνεπή προς το στόχο της μείωσης της παγκόσμιας αύξησης 
της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 ° C, πρόκειται να ολοκληρωθούν στην Κοπεγχάγη 
τον Δεκέμβριο του 2009,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι για να 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0610.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0611.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0000.
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αναχαιτισθεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος πρέπει να σταθεροποιηθεί το επίπεδο των 
αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα στα 350 ppmv ισοδυνάμου CO2, επίπεδο 
σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που προτεινόταν αρχικά, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμφωνήσει σχετικά με τη 
διαπραγματευτική της θέση στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2009,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να διαδραματίσει ηγετικό 
ρόλο στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη και στηρίζει πλήρως τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της UNFCCC,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε πρόσφατα δέσμη μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια που αποτελείται από νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη του στόχου την 
μονομερούς μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, καθώς και τη δέσμευση να αυξηθεί το ποσοστό αυτό 
στο 30% εάν επιτευχθεί μια αρκετά φιλόδοξη διεθνής συμφωνία στην Κοπεγχάγη,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, οι οποίες δεν μπορούν να τις μειώσουν χωρίς σημαντική τεχνική και οικονομική 
στήριξη,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) μπορεί 
να λειτουργήσει ως πρότυπο για την ανάπτυξη της εμπορίας εκπομπών σε άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες και περιοχές, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων εκπομπών μπορεί να αποφέρει 
στο μέλλον σημαντικά έσοδα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση μέτρων μετριασμού και προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι νέες επενδύσεις που 
απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών παγκοσμίως ανέρχονται σε 175.000 εκατ. ευρώ 
έως το 2020, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά πρέπει να επενδυθούν σε 
αναπτυσσόμενες χώρες,

1. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει έναν ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή πολιτική για το κλίμα· 

2 καλεί την ΕΕ να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας της 
Κοπεγχάγης, η οποία λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις για 
την αλλαγή του κλίματος, προβλέπει δέσμευση για την επίτευξη επιπέδων 
σταθεροποίησης και στόχων σε σχέση με τη θερμοκρασία που παρέχουν ισχυρή 
πιθανότητα αναχαίτισης της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος και παρέχει τη 
δυνατότητα τακτικών επανεξετάσεων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι είναι 
σύμφωνοι με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις· επιδοκιμάζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα·

3. επισημαίνει ότι η μείωση των εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες σε επίπεδο 
χαμηλότερο του συνήθους ("business as usual") θα συμβάλει καθοριστικά στον 
περιορισμό της μέσης παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 ° C·
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4. υπογραμμίζει την ευθύνη των εκβιομηχανισμένων χωρών να παράσχουν επαρκή 
οικονομική και τεχνική στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να τους δώσουν 
κίνητρα για να αναλάβουν τη δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, να προσαρμοστούν στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και να 
μειώσουν τις εκπομπές που οφείλονται στην αποψίλωση και στην υποβάθμιση των 
δασών· 

5. υπενθυμίζει το ως άνω αναφερόμενο ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2009, και ιδίως τα 
σημεία εκείνα που αναφέρονται στη διεθνή διάσταση και στα χρηματοδοτικά και 
δημοσιονομικά ζητήματα·

6. εκφράζει την ανησυχία του διότι στην ως άνω αναφερομένη ανακοίνωση της Επιτροπής 
δεν επισημαίνεται επακριβώς το επίπεδο της οικονομικής ευθύνης της ΕΕ· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά την έγκριση διαπραγματευτικής εντολής για τη Διάσκεψη 
της Κοπεγχάγης, να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για χρηματοδότηση, οι οποίες θα 
είναι συνεπείς με τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό της αλλαγής του 
κλίματος σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 ° C· 

7. είναι πεπεισμένο ότι αυτές οι δεσμεύσεις για χρηματοδότηση πρέπει να περιλαμβάνουν, 
όπως ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008, τη δέσμευση των 
κρατών μελών ότι θα χρησιμοποιήσουν μεγάλο μέρος των εσόδων που προέρχονται από 
τον πλειστηριασμό στο πλαίσιο της ΣΕΔΕ της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δράσεων που 
αποσκοπούν στο μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και στην προσαρμογή σε αυτήν 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα έχουν κυρώσει τη διεθνή συμφωνία· 

8. υπογραμμίζει ότι ο καθορισμός δεσμευτικών στόχων θα επιτρέψει στους επενδυτές να 
αξιολογούν καλύτερα τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την αλλαγή του 
κλίματος και θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε έργα τα οποία θα 
επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων τόσο του μετριασμού όσο και της προσαρμογής· 
υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να διευκρινισθεί σαφώς ο ρόλος των ιδιωτικών 
κεφαλαίων στις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων·

9. θεωρεί, ωστόσο, εξαιρετικά σημαντικό να υιοθετηθεί ένα πιο εμπεριστατωμένο σχέδιο 
δράσης για τη μελλοντική χρηματοδότηση της πολιτικής για το κλίμα, το οποίο θα 
καλύπτει όλους τους σχετικούς τομείς και όλες τις πηγές χρηματοδότησης· θεωρεί ότι η 
ως άνω αναφερομένη ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης 
για το έργο αυτό, αλλά τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί με σαφώς καθορισμένα μέτρα· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει εντολή στην Επιτροπή να αναπτύξει ένα τέτοιο 
σχέδιο δράσης εν όψει των διαπραγματεύσεων της Κοπεγχάγης·

10. υπογραμμίζει ότι η χρήση αντισταθμιστικών οφελών για την επίτευξη των στόχων της 
μείωσης των εκπομπών από εκβιομηχανισμένες χώρες δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της 
ευθύνης των αναπτυσσόμενων χωρών για μετριασμό των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σε μια διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή επιμένει, ως εκ τούτου, 
ότι οι μελλοντικοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί πρέπει να περιλαμβάνουν αυστηρότερα 
κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των έργων, προκειμένου να αποφευχθεί μια 
κατάσταση κατά την οποία εκβιομηχανισμένες χώρες και όχι αναπτυσσόμενες χώρες θα 
επωφελούνταν από επιλογές μείωσης χαμηλού κόστους·



RE\765646EL.doc 5/5 PE419.910v01-00

EL

11. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει την αρχή σύμφωνα με την οποία οι 
εκβιομηχανισμένες χώρες θα αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για το μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος σε αναπτυσσόμενες χώρες, επιπλέον των υποχρεώσεών τους για 
μείωση των δικών τους εκπομπών· 

12. θεωρεί ότι η συλλογική συνεισφορά της ΕΕ στις προσπάθειες μετριασμού και στις 
ανάγκες προσαρμογής των αναπτυσσομένων χωρών πρέπει να ανέρχεται περίπου σε 25 
000 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2020·

13. είναι πεπεισμένο ότι ο ηγετικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παροχή οικονομικής 
και τεχνικής στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες θα ενισχύσει σημαντικά τις 
πιθανότητες να στεφθούν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις της Κοπεγχάγης· εκτιμά ότι ο 
ηγετικός ρόλος της Ευρώπης στον τομέα της χρηματοδότησης μέσω της παροχής 
συγκεκριμένων στοιχείων σε πρώιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητος 
τόσο για την κινητοποίηση επαρκούς εγχώριας δημόσιας ενίσχυσης όσο και για την 
ενθάρρυνση άλλων χωρών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να συμβάλουν με τον ίδιο τρόπο·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
τη γραμματεία της UNFCCC, συνοδευόμενο από αίτημα προς την τελευταία να το 
διαβιβάσει προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία δεν είναι μέλη της ΕΕ.
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