
RE\1231861EL.docx PE692.896v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2021/2667(RSP)

26.5.2021

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B9-000/2021

σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού

σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 
2021, στη Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο (COP26)
(2021/2667(RSP))

Pascal Canfin
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων
Lídia Pereira
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Javi López
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Nils Torvalds
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Pär Holmgren
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Catherine Griset
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Anna Zalewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Πέτρος Κόκκαλης
εξ ονόματος της Ομάδας The Left



PE692.896v01-00 2/12 RE\1231861EL.docx

EL



RE\1231861EL.docx 3/12 PE692.896v01-00

EL

B9-0000/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2021, στη Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο (COP26)

(2021/2667(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (συμφωνία του Παρισιού),

– έχοντας υπόψη την 25η διάσκεψη των μερών της UNFCCC (CΟΡ25), τη 15η σύνοδο 
της συνεδρίασης των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP15), και τη δεύτερη 
σύνοδο της διάσκεψης των μερών που λογίζεται ως συνεδρίαση των μερών της 
συμφωνίας του Παρισιού (CMA2) και διεξήχθη στη Μαδρίτη, Ισπανία, στις 2-13 
Δεκεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του προεδρείου της COP της UNFCCC, της 28ης Μαΐου 
2020, με τους Βρετανούς και Ιταλούς εταίρους του, να αναβληθεί η διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα COP26 λόγω της COVID-19 και να διεξαχθεί η COP26 
στη Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο, στις 1-12 Νοεμβρίου 2021,

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που 
πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Ιανουαρίου 2021,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη διάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP25)1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης2,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική 
αλλαγή (IPCC) με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 °C», την 5η έκθεση 
αξιολόγησής της (AR5) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, την ειδική έκθεσή της για 
την κλιματική αλλαγή και τη γη, καθώς και την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς 
και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή3,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0079.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0382.
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/XXX για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο 
«Διαμορφώνοντας μια Ευρώπη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή – η νέα στρατηγική 
της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM(2021)0082),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τον ρόλο της 
ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της xxx,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της xxx,

– έχοντας υπόψη την εμβληματική έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για την 
Προσαρμογή, του 2019, σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

– έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της UNFCCC, της 26ης Φεβρουαρίου 
2021, σχετικά με τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού,

– έχοντας υπόψη την ενδέκατη έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον (UNEP), της 9ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με το χάσμα των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου (έκθεση του 2020 για το χάσμα εκπομπών),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον (UNEP), της 18ης Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Making Peace with 
Nature — A scientific blueprint to address the climate, biodiversity and pollution 
Emergency» [Συμφιλίωση με τη φύση — Ένα επιστημονικό σχέδιο για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αφορούν το κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα και τη ρύπανση],

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), 
του Απριλίου του 2021, σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος το 2020,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο (O-0000xx – B9-xxxx/2021 και προς 
την Επιτροπή (O-0000xx – B9-xxxx/2021) σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2021, στη Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο (COP26),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

                                               
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0212.
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 
2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις xx Οκτωβρίου 2021, 191 από τα 197 
συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC είχαν καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη τις πράξεις 
κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
υπέβαλαν στην UNFCCC την επικαιροποιημένη πρόθεσή τους για εθνικά καθορισμένη 
συνεισφορά (ΕΚΣ), με την οποία αναλαμβάνει η ΕΕ να θέσει έναν δεσμευτικό στόχο 
για συνολική καθαρή εγχώρια μείωση κατά τουλάχιστον 55 % των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του 2020 για το χάσμα εκπομπών, οι 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής από τα συμβαλλόμενα μέρη της 
συμφωνίας του Παρισιού δεν επαρκούν για να επιτευχθεί ο κοινός της στόχος και θα 
οδηγήσουν σε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά περισσότερους από 3 °C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση των κυριότερων αερίων του θερμοκηπίου 
συνέχισε να αυξάνεται το 2020, παρότι οι εκπομπές μειώθηκαν προσωρινά εξαιτίας της 
COVID-19, και ότι η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν η 
υψηλότερη εδώ και περισσότερα από 3 εκατομμύρια έτη, σύμφωνα με τον WMO· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 ήταν ένα από τα τρία θερμότερα έτη που έχουν 
καταγραφεί, και ότι η τελευταία δεκαετία (2011-2020) είναι η θερμότερη που έχει 
καταγραφεί·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το προοίμιο της συμφωνίας του Παρισιού αναγνωρίζει τη 
«σημασία της διασφάλισης της ακεραιότητας όλων των οικοσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ωκεανών», και ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
της UNFCCC τονίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση των καταβοθρών και των ταμιευτήρων όλων των αερίων 
θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων της βιομάζας, των δασών και των ωκεανών, 
καθώς και άλλων χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η 
προβλεπόμενη κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει περίπου 250 000 επιπλέον θανάτους 
ετησίως έως το 2030·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ ο κόσμος ασχολείται με τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της 
πανδημίας COVID-19, η κλιματική κρίση εξακολουθεί να υφίσταται· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η οικονομική ανάκαμψη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μοναδική ευκαιρία 
για να επιταχυνθεί η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας 
προτεραιότητα στις επενδύσεις για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την
ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις βιώσιμες τεχνολογίες, και 
για να αναπτυχθεί ένα κοινωνικοοικονομικό μοντέλο που σέβεται τα όρια του πλανήτη·

1. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις 
για την ανθρωπότητα και ότι όλοι οι κυβερνητικοί και μη κρατικοί φορείς παγκοσμίως 
πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμησή της· 
υπογραμμίζει ότι η διεθνής συνεργασία, η αλληλεγγύη, και η συνεκτική και ακλόνητη 
δέσμευση να επιδείξουμε αυξημένη φιλοδοξία είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση 
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της συλλογικής μας ευθύνης να συγκρατήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη και, 
ως εκ τούτου, να διαφυλάξουμε τον πλανήτη στο σύνολό του·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τα πορίσματα της έκθεσης του UNEP του 2020 σχετικά 
με το χάσμα εκπομπών, και ειδικότερα ότι, παρότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
μειώθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, οι 
προβλεπόμενες εκπομπές στο πλαίσιο των υποβληθεισών άνευ όρων ΕΚΣ, εάν 
εφαρμοστούν πλήρως, αφήνουν τον κόσμο σε πορεία αύξησης της θερμοκρασίας κατά 
3,2 °C, πολύ παραπάνω από τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για τη 
συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C, με στόχο 
τον 1,5 °C· τονίζει ότι το επίπεδο της παγκόσμιας φιλοδοξίας για τις ΕΚΣ θα πρέπει να 
τριπλασιαστεί περίπου για να παραμείνουμε στην πορεία προς τους 2 °C, και να 
πενταπλασιαστεί τουλάχιστον για να παραμείνουμε στην πορεία προς τον 1,5 °C· 

3. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) του 2020 για το χάσμα εκπομπών, η πράσινη 
ανάκαμψη από την πανδημία θα μπορούσε να μειώσει κατά 25 % περίπου τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, ώστε να βρεθούν σε φάσμα εκπομπών με 66 % 
πιθανότητα να μην αυξηθεί η θερμοκρασία κατά περισσότερους από 2 °C, αλλά 
εξακολουθεί να μην επαρκεί για να συγκρατηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε 
1,5 °C· είναι της γνώμης ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να υλοποιήσουν μια πράσινη ανάκαμψη, και παράλληλα να 
ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού και να αυξήσουν τις ΕΚΣ τους πριν από την COP26·

4. επικροτεί τη δέσμευση της G7 να καταβάλει φιλόδοξες και ταχείες προσπάθειες για τη 
μείωση των εκπομπών, ώστε να παραμείνει ρεαλιστική η αύξηση της θερμοκρασίας 
κατά 1,5 °C το πολύ6, και υπενθυμίζει ότι αυτό θα αποφέρει πολυάριθμα παράλληλα 
οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και τη δημόσια υγεία· επισημαίνει τον 
αυξανόμενο αριθμό χωρών που δεσμεύονται να επιτύχουν στόχους μηδενικού 
ισοζυγίου εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η 
Κίνα, αλλά υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να μεταφραστούν επειγόντως 
σε ισχυρές βραχυπρόθεσμες πολιτικές, δράσεις και οικονομικούς πόρους, και να 
αντικατοπτρίζονται στις ΕΚΣ· 

5. επικροτεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος Biden ανέλαβε δράση για την εκ νέου 
προσχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη συμφωνία του Παρισιού την πρώτη ημέρα 
της θητείας του, και τονίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ για την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και άλλων φιλόδοξων 
στρατηγικών· αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο που είχε η σύνοδος κορυφής ηγετών 
για το κλίμα, που πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Απριλίου 2021, και επισημαίνει τη 
συνολική δυναμική της δράσης για το κλίμα·

6. τονίζει ότι η πανδημία έχει καταδείξει τη σημασία της αρχής «Μία υγεία» για τη 
χάραξη πολιτικής και ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν μετασχηματιστικές 
αλλαγές· υπενθυμίζει ότι το προοίμιο της συμφωνίας του Παρισιού αναγνωρίζει το 
«δικαίωμα στην υγεία» ως βασικό δικαίωμα· υπογραμμίζει ότι το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) της UNFCCC ορίζει ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
πρέπει να εφαρμόζουν «ενδεδειγμένες μεθόδους, παραδείγματος χάρη εκτιμήσεις 

                                               
6 Κοινές δεσμεύσεις των υπουργών Κλίματος και Περιβάλλοντος της G7 στις 20-21 Μαΐου 2021.
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επιπτώσεων, που καταρτίζονται και καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να 
περιορισθούν στο ελάχιστο οι δυσμενείς επιπτώσεις επί της οικονομίας, της δημόσιας 
υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος λόγω έργων ή μέτρων που λαμβάνουν για 
το μετριασμό των κλιματικών μεταβολών ή την προσαρμογή σ’ αυτές»· θεωρεί ότι η 
υγεία θα πρέπει να συνυπολογίζεται στα εθνικά σχέδια προσαρμογής και στις εθνικές 
ανακοινώσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της UNFCCC·

COP26 στη Γλασκώβη

7. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην COP25 στη Μαδρίτη, το 2019, και 
για την έλλειψη δεσμεύσεων και διαφάνειας από ορισμένα συμβαλλόμενα μέρη· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η οριστικοποίηση του εγχειριδίου κανόνων 
αναβλήθηκε για επόμενη COP και ότι το αποτέλεσμα των συζητήσεων σχετικά με τις 
απώλειες και τις ζημίες θα μπορούσε να ήταν πιο φιλόδοξο· παρά τις οργανωτικές 
δυσκολίες, αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σημαντικές πτυχές, όπως η 
προώθηση της κοινωνικής διάστασης στο θεματολόγιο για το κλίμα και η τεράστια 
κινητοποίηση μη κρατικών φορέων·

8. καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC, σε συνεργασία με περιφερειακούς και 
μη κρατικούς φορείς, να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη διαδικασία που θα 
προηγηθεί της COP26, κατά τη διάρκεια της οποίας χρειάζεται να ενισχυθούν οι ΕΚΣ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ευθυγραμμίζονται με τον μακροπρόθεσμο στόχο της 
συμφωνίας του Παρισιού για τη θερμοκρασία· τονίζει ότι, καθώς οι τρέχουσες 
δεσμεύσεις δεν επαρκούν για να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να κορυφωθούν το συντομότερο δυνατόν, 
και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, και δη η ΕΕ και όλα τα κράτη της G20, θα πρέπει να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους και να επικαιροποιήσουν τις ΕΚΣ τους, καθώς και να 
δεσμευτούν να επιτύχουν κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· 

9. καλεί επιτακτικά όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να τακτοποιήσουν τα ζητήματα που 
εκκρεμούν για την οριστικοποίηση του εγχειριδίου κανόνων της συμφωνίας του 
Παρισιού, ειδικότερα όσον αφορά τη διαφάνεια, τα κοινά χρονοδιαγράμματα και τους 
συνεργατικούς μηχανισμούς δυνάμει του άρθρου 6, με σκοπό να διασφαλιστεί ισχυρή 
περιβαλλοντική ακεραιότητα και να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
φιλοδοξίας· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυστηρούς και σταθερούς 
διεθνείς κανόνες όσον αφορά το άρθρο 6 της συμφωνίας του Παρισιού, με βάση τις 
αρχές του Σαν Χοσέ· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε μορφή 
διπλής καταμέτρησης, να διασφαλιστεί ότι καμία μονάδα που εκδίδεται δυνάμει του 
πρωτοκόλλου του Κιότο δεν μπορεί να προσμετρηθεί σε υφιστάμενες και μελλοντικές 
ΕΚΣ, και να διασφαλιστεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει 
τη στήριξή του για την καθιέρωση μεριδίου των εσόδων στο πλαίσιο των μηχανισμών 
του άρθρου 6, ώστε να χρηματοδοτηθεί το Ταμείο Προσαρμογής· επαναλαμβάνει την 
υποστήριξή του για την κατάρτιση πενταετούς χρονοδιαγράμματος·

11. εκφράζει την ανησυχία του για τον πιθανό αντίκτυπο των ταξιδιωτικών και άλλων 
περιορισμών που συνδέονται με την COVID-19 στη δίκαιη και ισορροπημένη 
συμμετοχή στην COP26· καλεί την βρετανική προεδρία της COP26 να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ευρεία και ισόρροπη συμμετοχή, τηρώντας πλήρως 
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τα υγειονομικά μέτρα· 

Μια φιλόδοξη ενωσιακή πολιτική για το κλίμα, και το μακροπρόθεσμο όραμα

12. επισημαίνει την έγκριση του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα· προσδοκά ότι η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και δη η νομοθετική δέσμη «Fit for 2030», θα 
υλοποιήσει τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2030 και θα θέσει την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της σε πορεία προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050 το αργότερο· θεωρεί υψίστης σημασίας να δώσει η ΕΕ το παράδειγμα και να 
στείλει σαφές μήνυμα στην COP26 ότι είναι έτοιμη να ενισχύσει τη συμβολή της στη 
συμφωνία του Παρισιού, ζητεί δε το ίδιο επίπεδο δέσμευσης από τα άλλα 
συμβαλλόμενα μέρη· 

13. τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα σε όλες τις 
ενωσιακές πολιτικές· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τον τρόπο με 
τον οποίο διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, 
ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 του νόμου για 
το κλίμα· 

14. τονίζει ότι όλες οι κλιματικές πολιτικές θα πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με την 
αρχή της δίκαιης μετάβασης, σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και 
τους κοινωνικούς εταίρους· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση των κοινωνικών 
εταιρικών σχέσεων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών τόσο σε εθνικό όσο 
και σε ενωσιακό επίπεδο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με δίκαιο και κοινωνικά βιώσιμο 
τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς· είναι της γνώμης ότι οι λύσεις με βάση τη φύση και οι 
προσεγγίσεις με βάση τα οικοσυστήματα, καθώς αι η αποκατάσταση και διατήρηση 
των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, αποτελούν ζωτικής σημασίας καταλύτες 
για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν·

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

15. επαναλαμβάνει ότι η δράση για την προσαρμογή αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα 
για όλες τις χώρες που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και να επιτύχουν ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, καθώς 
και βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη δράση για την 
προσαρμογή, προκειμένου να τηρηθούν πλήρως οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη 
συμφωνία του Παρισιού και να διασφαλιστεί ότι οι ενωσιακές πολιτικές για την 
προσαρμογή ανταποκρίνονται στην παγκοσμίως ηγετική θέση της ΕΕ όσον αφορά τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· επικροτεί, εν προκειμένω, τη νέα στρατηγική της 
ΕΕ για την προσαρμογή και ζητεί να υλοποιηθεί με φιλόδοξο τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συνιστωσών της·

16. επισημαίνει τον καταστροφικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο 
της απερήμωσης και την ανάγκη για κοινές προσεγγίσεις, ώστε να αντιμετωπίσουμε 
καταλλήλως το ζήτημα αυτό και να προσαρμοστούμε σε αυτό· υπογραμμίζει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της διαθεσιμότητας νερού όσον αφορά τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, δεδομένου ότι το νερό στο έδαφος 
όχι μόνο καθιστά δυνατή την καλλιέργεια φυτών που δεσμεύουν και συγκρατούν το 
διοξείδιο του άνθρακα, αλλά βελτιώνει και τη ζωή των μικροοργανισμών, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ύλη και να 
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βελτιώνεται, εγγενώς, η ικανότητα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα·

17. σημειώνει ότι το άρθρο 8 της συμφωνίας του Παρισιού (σχετικά με τις απώλειες και τις 
ζημίες) ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια συνεργατική 
προσέγγιση όσον αφορά τις απώλειες και τις ζημίες που συνδέονται με τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της συνολικής 
υποστηρικτικής δράσης σε τομείς που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής·

Λύσεις με βάση τη φύση και προσεγγίσεις με βάση τα οικοσυστήματα για την κλιματική 
αλλαγή

18. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους κύριους άμεσους παράγοντες 
της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης του εδάφους· υπογραμμίζει ότι, τις 
επόμενες δεκαετίες, προβλέπεται να καταστούν κρίσιμες οι αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στη φύση και τη βιοποικιλότητα, στα οικοσυστήματα, στους 
ωκεανούς και στην επισιτιστική ασφάλεια· επαναλαμβάνει ότι η αυστηρή διατήρηση 
των οικοσυστημάτων υψηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα, όπως οι 
τυρφώνες, οι υγρότοποι, οι βοσκότοποι, και τα μαγκρόβια και τα ανέπαφα δάση, 
αποτελεί επιλογή ανάληψης δράσης με άμεσο αντίκτυπο·

19. υπενθυμίζει επίσης τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα, καθώς βοηθά 
τον άνθρωπο να καταπολεμήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη και να προσαρμοστεί 
σε αυτήν, ενώ αυξάνει και το επίπεδο ανθεκτικότητάς του· τονίζει ότι οι λύσεις με βάση 
τη φύση αξιοποιούν τις δυνατότητες της φύσης, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου, και μας βοηθούν να προσαρμοστούμε στον αντίκτυπο της κλιματικής 
αλλαγής, πρόκειται δε για επωφελείς για όλους λύσεις που καλύπτουν την προστασία, 
την αποκατάσταση και τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κοινωνίας και να προωθηθεί η ευημερία του 
ανθρώπου·

20. αναγνωρίζει τη σημασία της διάσκεψης για τη βιοποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί 
στο Kunming, Κίνα, τον Οκτώβριο του 2021· επισημαίνει ότι απαιτείται ένα 
ισχυρότερο διεθνές πλαίσιο προκειμένου να προστατευτεί η βιοποικιλότητα σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να αποκατασταθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, και να 
ανασχεθεί η υφιστάμενη υποβάθμισή της· πιστεύει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να 
βασίζεται σε στόχους και πάγιες δεσμεύσεις που θα περιλαμβάνουν ΕΚΣ και άλλα 
κατάλληλα μέσα, οικονομικές δεσμεύσεις και βελτιωμένες εγγυήσεις για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων, καθώς και έναν μηχανισμό επανεξέτασης ανά πενταετία, με έμφαση στην 
ενίσχυση της φιλοδοξίας·

Βιώσιμη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

21. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεχίζουν να είναι ο μεγαλύτερος χορηγός 
δημόσιας χρηματοδότησης για το κλίμα· επικροτεί την απόφαση που ελήφθη στην 
COP24 να τεθεί ένας πιο φιλόδοξος στόχος για το 2025 και έπειτα, πέραν της 
τρέχουσας δέσμευσης για την κινητοποίηση 100 δισεκατομμυρίων USD ετησίως, αρχής 
γενομένης από το 2020, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι 
πραγματικές δεσμεύσεις των ανεπτυγμένων χωρών εξακολουθούν να υπολείπονται 
κατά πολύ του συλλογικού στόχου ύψους 100 δισεκατομμυρίων USD ετησίως, ζητεί δε 
να καλυφθεί το κενό αυτό· προσδοκά να συνεισφέρουν οι αναδυόμενες οικονομίες, από 



PE692.896v01-00 10/12 RE\1231861EL.docx

EL

το 2025 και έπειτα, στο αυξημένο μελλοντικό ποσό της διεθνούς χρηματοδότησης για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

22. τονίζει τη σημασία να τεθεί σε εφαρμογή ο συνολικός στόχος για την προσαρμογή και 
να κινητοποιηθούν σημαντικά νέα κονδύλια για την προσαρμογή στις αναπτυσσόμενες 
χώρες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν να αυξήσουν σημαντικά τη 
χρηματοδότηση που παρέχουν για την προσαρμογή· αναγνωρίζει την ανάγκη να 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τις απώλειες και τις ζημίες, για τις οποίες θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι μέσω καινοτόμων πηγών δημόσιας χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του διεθνούς μηχανισμού της Βαρσοβίας·

23. επικροτεί το γεγονός ότι το Ταμείο Προσαρμογής θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τη 
συμφωνία του Παρισιού· αναγνωρίζει τη σημασία του ταμείου αυτού για εκείνες τις 
κοινότητες που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, και σημειώνει ότι, από το 
2010, το ταμείο έχει δεσμεύσει πάνω από 830 εκατομμύρια USD για έργα και 
προγράμματα με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την 
ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 120 συγκεκριμένων, τοπικών 
έργων στις πλέον ευάλωτες κοινότητες αναπτυσσόμενων χωρών ανά τον κόσμο· 

24. επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταργηθούν επειγόντως οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα στην ΕΕ και παγκοσμίως· σημειώνει ότι οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα 
στην ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 50 δισεκατομμύρια EUR, και καλεί όλα τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές, χρονοδιαγράμματα και μέτρα ώστε να 
καταργηθούν σταδιακά όλες οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, 
καλεί δε όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν παρόμοια μέτρα·

25. τονίζει τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών και των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, στην επιδίωξη των στόχων για τη βιωσιμότητα και το 
κλίμα· επικροτεί την πρωτοβουλία του κόμβου ιδιωτικής χρηματοδότησης της COP26, 
που εστιάζει στην οικοδόμηση ενός συστήματος το οποίο κινητοποιεί ιδιωτική 
χρηματοδότηση για τη στήριξη του ανασχεδιασμού των οικονομιών μας ώστε να 
επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο· θεωρεί απαραίτητο να εγκριθεί και να αναπτυχθεί 
ταχέως, από τα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η πράσινη χρηματοδότηση 
προκειμένου να απαλλαγεί επιτυχώς η παγκόσμια οικονομία από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· 

Εκτεταμένες προσπάθειες σε όλους τους τομείς

26. τονίζει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι ο μόνος τομέας όπου οι εκπομπές σε επίπεδο 
ΕΕ έχουν αυξηθεί από το 1990, πράγμα που δεν ευθυγραμμίζεται με έναν 
μακροπρόθεσμο στόχο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, ο οποίος απαιτεί 
μεγαλύτερες και ταχύτερες μειώσεις των εκπομπών σε όλους τους τομείς της 
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της αεροπορίας και της ναυτιλίας· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια των ΕΚΣ με τις δεσμεύσεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού για το σύνολο της οικονομίας, θα πρέπει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να ενθαρρυνθούν να συνυπολογίζουν τις εκπομπές από τις διεθνείς 
θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, καθώς και να συμφωνήσουν και να 
εφαρμόσουν μέτρα σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ώστε να μειωθούν οι 
εκπομπές από τους τομείς αυτούς, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου των 
αεροπορικών μεταφορών που δεν συνδέεται με το CO2· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, 
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την ανάγκη να ρυθμιστούν οι τομείς αυτοί στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ, και 
ταυτόχρονα να καταβληθούν προσπάθειες για να αυξηθεί η συνολική φιλοδοξία σε 
διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ΔΝΟ και του ΔΟΠΑ· 

27. υπενθυμίζει ότι το 23 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
περίπου το 10 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ προέρχονται από τη 
γεωργία, και αναγνωρίζει ότι ο γεωργικός τομέας ενέχει σημαντικές δυνατότητες για 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 

28. σημειώνει ότι το 60 % περίπου των εκπομπών μεθανίου παγκοσμίως οφείλεται σε 
πηγές όπως η γεωργία, οι χώροι υγειονομικής ταφής, οι μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων, η παραγωγή ορυκτών καυσίμων και η μεταφορά τους μέσω αγωγών· 
υπενθυμίζει ότι το μεθάνιο αποτελεί ισχυρό αέριο θερμοκηπίου, με 28 φορές 
μεγαλύτερη δυνατότητα υπερθέρμανσης του πλανήτη εντός 100 ετών από ό,τι το CO2· 
επικροτεί, εν προκειμένω, τη νέα στρατηγική της ΕΕ που παρουσίασε η Επιτροπή στα 
τέλη Οκτωβρίου του 2020 για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, και καλεί όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δράση κατά των εκπομπών μεθανίου· 

29. συμβουλεύει την Επιτροπή να διερευνήσει δεσμούς και άλλες μορφές συνεργασίας με 
τις υφιστάμενες αγορές ανθρακούχων εκπομπών τρίτων χωρών και περιφερειών, και να 
ενθαρρύνει τη δημιουργία πρόσθετων αγορών ανθρακούχων εκπομπών και άλλων 
μηχανισμών τιμολόγησης του άνθρακα, ώστε να επιταχυνθούν οι οικονομικά 
αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών παγκοσμίως και να μειωθεί ταυτόχρονα ο κίνδυνος 
διαρροής άνθρακα, με σκοπό να στηριχθεί η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε σύνδεση με το ΣΕΔΕ 
της ΕΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει στον πρόσθετο και μόνιμο μετριασμό και δεν θα 
υπονομεύει τις ενωσιακές δεσμεύσεις όσον αφορά τις εγχώριες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

30. θεωρεί ότι, εφόσον το Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει την έγκρισή του σε διεθνείς 
συμφωνίες και δεδομένου ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εγχώρια εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού ως συννομοθέτης, θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της αντιπροσωπείας της ΕΕ· προσδοκά, ως εκ τούτου, να του επιτραπεί να συμμετάσχει 
στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ στην COP26 στη Γλασκώβη και να έχει 
εγγυημένη πρόσβαση σε όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα από τη στιγμή που θα 
ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις·

°

° °

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στη 
γραμματεία της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της 
εν λόγω σύμβασης που δεν αποτελούν κράτη μέλη της ΕΕ.
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