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Καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με στρατηγική 
της ΕΕ με σκοπό την επίτευξη συνεκτικής συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή στην 
Κοπεγχάγη και τη δέουσα πρόβλεψη χρηματοδότησης της σχετικής πολιτικής 

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 
Κοινοβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2008, ειδικότερα τις θέσεις του 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 την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο: «Ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας» (CΟΜ(2008)0800),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2007 με τίτλο: 
«Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) - Η πορεία προς 
τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα» (CΟΜ(2007)0723),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103 του Κανονισμού του,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0610.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0611.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0042.



A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για ολοκληρωμένη διεθνή συμφωνία 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 πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως υπάρχουν δυνατότητες μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 40% έως το 2030 με 
κόστος λιγότερο του 0,5% τους παγκοσμίου ΑΕΠ, ενώ η αιολική, ηλιακή και άλλες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαν να καλύψουν το ένα τρίτο 
τουλάχιστο των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη· ότι η ενεργειακή απόδοση θα 
μπορούσε να μειώσει σε ποσοστό άνω του ενός τετάρτου τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και ότι η αποψίλωση θα έπρεπε τουλάχιστο να σταματήσει,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι για να 
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,

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

Ε. 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,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε την προαναφερθείσα δέσμη μέτρων για το κλίμα 
και την ενέργεια που αποτελείται από νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη του στόχου της
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,

Ζ. 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,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών συντελούν σε 
ποσοστό 20% περίπου στις εκπομπές CΟ2 σε παγκόσμιο επίπεδο· ότι αποτελούν επίσης 
σημαντική απειλή στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής δεδομένου ότι τίθεται σε κίνδυνο 
η σημαντική λειτουργία των δασών που απορροφούν τα αέρια άνθρακα· ότι η αποψίλωση
συντελείται στον ανησυχητικό ρυθμό των 13 εκατ. εκταρίων ετησίως, ως επί το πλείστον 
στις τροπικές περιοχές στις αναπτυσσόμενες χώρες,

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

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ των προσπαθειών μετριασμού σε παγκόσμιο επίπεδο θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με εύστοχα μέτρα χαμηλού κόστους, επί παραδείγματι με τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,

ΙΑ. 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,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση της χρηματοδότησης προγραμμάτων υψηλής 
ποιότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
εξαρτάται από τη συνεκτική, διαφανή και συνεχή ροή πληροφοριών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης και των μέσων υποβολής αίτησης για τη 
χρηματοδότηση αυτή· ότι τούτο πρέπει να αποτελεί ευθύνη της διεθνούς κοινότητας, με 
την ΕΕ να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και να δίνει το καλό παράδειγμα,

ΙΓ. 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,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υπολογίσει πως η μείωση της αποψίλωσης κατά 
το ήμισυ έως το 2020 θα στοιχίσει 15 - 25 000 εκατ. ευρώ ετησίως και ότι η ανάσχεση 
της αποψίλωσης θα απαιτήσει ακόμη υψηλότερα ποσά,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες διεθνών οργανισμών έχουν υπολογίσει ότι το 
κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες χώρες θα 
κυμαίνεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως,

1. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στη διεθνή 
πολιτική για το κλίμα· τονίζει τη σημασία που έχει να ομιλεί η ΕΕ με μια φωνή 
προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία της στο πλαίσιο του ρόλου της·

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 των μερών 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. υπενθυμίζει ότι προκειμένου να περιοριστεί η παγκόσμια μέση αύξηση της θερμοκρασίας 
σε όχι περισσότερους των 2°C κάτω από τα προ βιομηχανικά επίπεδα, είναι αναγκαίο να 
μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές τους όχι μόνο οι ανεπτυγμένες χώρες αλλά και οι 
αναπτυσσόμενες που θα έπρεπε να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού·

4. 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 με
ευρεία υποστήριξη από τις βιομηχανικές χώρες·

5. υπογραμμίζει ότι προκειμένου να υπάρξει αναγκαία δράση μετριασμού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες είναι απαραίτητοι σημαντικά περισσότεροι οικονομικοί πόροι·

6. υπογραμμίζει την ευθύνη των εκβιομηχανισμένων χωρών να παράσχουν επαρκή, βιώσιμη 
και προβλέψιμη 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, καθώς και να ενισχύσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που θα προβλέπει η μελλοντική διεθνής συμφωνία
για την αλλαγή του κλίματος· τονίζει ότι ως επί το πλείστον, οι πόροι αυτοί πρέπει να 
είναι νέοι και να συμπληρώνουν την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια·

7. υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2009 και ιδιαίτερα τα 
τμήματα εκείνα που αναφέρονται στη διεθνή διάσταση της χρηματοδότησης και στα 
θέματα προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένης της σημασίας του να τεθεί, για την ΕΕ 
και τις άλλες βιομηχανικές χώρες ως ομάδα, μακροπρόθεσμος στόχος μείωσης 
τουλάχιστον στο 80% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990·

8. υπενθυμίζει, επιπλέον, τη σύστασή του, ορισμένες αρχές που έχουν υιοθετηθεί στη δέσμη 
μέτρων για το κλίμα, να χρησιμοποιηθούν ως προσχέδιο για την διεθνή συμφωνία, ιδίως 
δε η δεσμευτική γραμμική διαδρομή για τις δεσμεύσεις των βιομηχανικών χωρών, η 
διαφοροποίηση με βάση τις διαπιστωμένες εκπομπές και το ενισχυμένο καθεστώς 
συμμόρφωσης με ετήσιο συντελεστή μείωσης·

9. τονίζει ότι στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, ο στόχος της ΕΕ σε 
σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να συνδυαστεί με σημαντικές 
νέες οικονομικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι μια συμφωνία 
στην Κοπεγχάγη θα μπορούσε να παράσχει τα αναγκαία κίνητρα για μια τέτοια «Πράσινη 
Νέα Συμφωνία» που θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη προωθώντας τις 
οικολογικές τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας τις νέες αυτές θέσεις εργασίας στην ΕΕ και 
τις αναπτυσσόμενες χώρες·

10. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει ως στόχο τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας με τις 
βιομηχανικές χώρες στο πλαίσιο της οποίας θα επιτυγχάνονται συλλογικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με τελικό στόχο το 25-40% που συνιστά η Τέταρτη 
Έκθεση Αξιολόγησης της Διεθνούς Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC 4AR), οι 
δε μειώσεις αυτές να πραγματοποιούνται και σε εσωτερικό επίπεδο·

11. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ακρίβειας σε σχέση με το επίπεδο της 
οικονομικής ευθύνης της ΕΕ στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης 
Ιανουαρίου 2009· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταστήσει απτές τις δεσμεύσεις 
χρηματοδότησης που θα ανταποκρίνονται στις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο οι 
οποίες είναι αναγκαίες για τον περιορισμό της μέσης αύξησης της θερμοκρασίας κάτω 
των 2°C κατά την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής για τη Διάσκεψη της 
Κοπεγχάγης·

12. 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 του συστήματος εμπορίας εκπομπών 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 για την αλλαγή του κλίματος, τονίζει όμως ότι δεδομένου ότι το 50% 
των εκπομπών της ΕΕ καλύπτεται από την εμπορία εκπομπών είναι αναγκαίο να 



συμπεριληφθούν άλλοι τομείς της οικονομίας στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
προσπάθειας χρηματοδότησης των σημαντικών αυτών δράσεων·

13. επιμένει ότι οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να παρέχουν προβλέψιμη χρηματοδότηση για 
μηχανισμούς που θα συσταθούν σε πλαίσιο UNFCCC και θα συμπληρώνουν την 
Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια, θα είναι δε ανεξάρτητη των ετήσιων διαδικασιών 
προϋπολογισμού στα κράτη μέλη·

14. χαιρετίζει τις δύο εναλλακτικές λύσεις για καινοτόμο χρηματοδότηση που εκτίθενται 
στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2009, εφόσον 
είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο που να εγγυάται επαρκώς προβλέψιμα επίπεδα 
χρηματοδότησης· συμφωνεί, επιπλέον, με τη σύσταση του συνδυασμού με τη 
χρηματοδότηση από τον εκπλειστηριασμό για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, 
στο πλαίσιο συστημάτων ανωτάτου ορίου και εμπορίας·

15. χαιρετίζει την ιδέα της Επιτροπής, τμήμα της χρηματοδότησης αυτής να παρέχεται υπό 
μορφή δανείων δεδομένου ότι ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να δημιουργήσουν μια 
εξαιρετικά ευνοϊκή κατάσταση μεταξύ άλλων και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

16. 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·

17. θεωρεί, ωστόσο, εξαιρετικά σημαντικό να υιοθετηθεί 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
προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2009 αποτελεί καλό 
σημείο εκκίνησης για το έργο αυτό, αλλά τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί με σαφώς 
καθορισμένα μέτρα· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει επειγόντως εντολή στην 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα τέτοιο σχέδιο δράσης εν όψει των διαπραγματεύσεων της 
Κοπεγχάγης·

18. πιστεύει ότι μεγάλο μέρος της συλλογικής συνεισφοράς στις προσπάθειες μετριασμού και 
στις ανάγκες προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών πρέπει να αφιερώνεται σε 
προγράμματα με στόχο την ανάσχεση της αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών 
καθώς και σε προγράμματα αναδάσωσης και φύτευσης νέων δασών στις χώρες αυτές·

19. χαιρετίζει το Μηχανισμό Πρωτοκόλλου Καθαρής Ανάπτυξης του Κυότο ως πιθανό μέσον 
που θα επιτρέψει στις αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετάσχουν στην εμπορία εκπομπών 
άνθρακα· 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 αλλαγή του κλίματος· 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 οι εκβιομηχανισμένες χώρες θα αφαιρούν τις επιλογές 
χαμηλού κόστους από τις αναπτυσσόμενες χώρες και επιπλέον θα υπάρχουν διασφαλίσεις 
σε σχέση με τις υψηλές προδιαγραφές των έργων αυτών με αξιόπιστες, επαληθεύσιμες 



και πραγματικές μειώσεις των εκπομπών παρέχοντας επίσης βιώσιμη ανάπτυξη στις 
χώρες αυτές·

20. θεωρεί ότι η συλλογική συνεισφορά της ΕΕ στις προσπάθειες μετριασμού και στις 
ανάγκες προσαρμογής των αναπτυσσομένων χωρών πρέπει να μην είναι κατώτερη των 
30 000 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2020, αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα με 
τις νέες γνώσεις σε σχέση με τη δριμύτητα της κλιματικής αλλαγής και το μέγεθος του 
κόστους της·

21. υπογραμμίζει ότι οι μεγάλες οικονομικές ροές για τις προσπάθειες μετριασμού και τις 
ανάγκες προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών αποτελούν απλώς μέρος της λύσης· 
επιμένει ότι τα χρήματα πρέπει να διατεθούν κατά τρόπο βιώσιμο, αποφεύγοντας, 
ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά· τονίζει 
ότι η χρηματοδότηση πρέπει να είναι προβλέψιμη, συντονισμένη και να χαρακτηρίζεται 
από διαφάνεια, να δημιουργεί ικανότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο σε κεντρικό 
όσο και σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας προτεραιότητα στους ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κλιματική αλλαγή και όχι απλώς στις κυβερνήσεις· 
τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία που έχει η διαρκής και εύκολα προσβάσιμη 
ενημέρωση σε σχέση με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· καλεί το Συμβούλιο και την 
επερχόμενη Σουηδική Προεδρία να προωθήσουν ενεργά τις αρχές αυτές στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων UNFCCC COP15 στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009·

22. καλεί την Επιτροπή να εγκαταλείψει τις προηγούμενες αντιρρήσεις της σε σχέση με τη 
συμπερίληψη των δασών στα πλαίσια της εμπορίας των εκπομπών· πιστεύει ότι στο 
πλαίσιο τόσο της βασιζόμενης στην αγορά χρηματοδότησης όσο και εκείνης που δεν 
βασίζεται στην αγορά, θα χρειασθεί η χρηματοδότηση των μελλοντικών μηχανισμών 
«Μείωσης Εκπομπών από την Αποψίλωση και την Υποβάθμιση των Δασών» στο πλαίσιο 
συμφωνίας μετά το 2012· ζητεί στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη πιλοτικών αγορών άνθρακα για τους 
μηχανισμούς αυτούς· καλεί επίσης την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξεύρουν τρόπους 
αλληλοσυμπλήρωσης των πόρων που βασίζονται στην αγορά και εκείνων που δεν 
βασίζονται στην αγορά·

23. 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 ΕΕ στον τομέα της χρηματοδότησης μέσω της παροχής 
συγκεκριμένων στοιχείων σε πρώιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητος 
προκειμένου να κινητοποιηθεί επαρκής δημόσια στήριξη εις τρόπον ώστε να 
ενθαρρυνθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να υιοθετήσουν δεσμευτικούς στόχους μείωσης 
όπως επίσης και να ενθαρρυνθούν άλλες χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για να συμβάλουν με παρόμοιο τρόπο·

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των 
στόχων του Κυότο, επισημαίνει όμως ότι ορισμένα κράτη μέλη πόρρω απέχουν από την 
επίτευξη του στόχου αυτού, γεγονός που θα μπορούσε να υποσκάψει την αξιοπιστία της 
ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας της Κοπεγχάγης· επιμένει ως εκ τούτου ότι τα κράτη 
μέλη που είναι εκτός πορείας σε σχέση με την επίτευξη του στόχου του Κυότο θα έπρεπε 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους·

25. 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 κράτη μέλη της ΕΕ.


