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• 	Να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι όλες οι προτάσεις είναι ευθυγραμμισμένες με το στόχο
του 1,5 °C

• Η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές κατά 55% έως το 2030 ώστε να καταστεί
κλιματικά ουδέτερη έως το 2050

• 	Εκκλήσεις για παγκόσμια μείωση εκπομπών στις θαλάσσιες και αεροπορικές
μεταφορές

Το EK κηρύσσει κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης, ζητά φιλόδοξους στόχους για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής ©
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Η ΕΕ θα πρέπει να δεσμευθεί για μηδενικό ισοζύγιο αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το
2050 στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζει το ΕΚ.
 
Ενόψει  της  Διάσκεψης  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  το  κλίμα  («COP25»)  που  θα
πραγματοποιηθεί  στη  Μαδρίτη  από τις  2  μέχρι  τις  13  Δεκεμβρίου,  το  Κοινοβούλιο
ενέκρινε σήμερα Πέμπτη ψήφισμα, κηρύσσοντας ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάσταση
έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και το περιβάλλον. Ζητά ακόμη από την Επιτροπή να
διασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις και ο προϋπολογισμός είναι σε
πλήρη συμφωνία με το στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω
από 1,5 βαθμούς Κελσίου.
 
Σε ξεχωριστό ψήφισμα, το Κοινοβούλιο προτρέπει την ΕΕ να υποβάλει τη στρατηγική
της για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για
την  κλιματική  αλλαγή  το  συντομότερο  δυνατό  και  το  αργότερο  έως  το  2050.  Οι
ευρωβουλευτές καλούν επίσης την εκλεγείσα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ursula von der Leyen να συμπεριλάβει στόχο μείωσης κατά 55% των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου έως το 2030 στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
 
Μείωση των εκπομπών στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές 
 
Το ΕΚ τονίζει ότι οι υφιστάμενοι στόχοι για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον
τομέα των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών υπολείπονται των απαιτούμενων
μειώσεων.  Σύμφωνα  με  τους  ευρωβουλευτές,  όλες  οι  χώρες  θα  πρέπει  να
συμπεριλάβουν τις  εκπομπές  από  τις  θαλάσσιες  και  αεροπορικές  μεταφορές  στον
υπολογισμό των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών τους (NDCs) και προτρέπουν την
Επιτροπή να συμπεριλάβει τον τομέα της ναυτιλίας στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών
της ΕΕ (ETS).
 
Περισσότερη οικονομική στήριξη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 
Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διπλασιάσουν τις συνεισφορές τους στο
Διεθνές  Πράσινο  Ταμείο  για  το  Κλίμα,  λέει  το  ΕΚ.  Τα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ  είναι  οι
μεγαλύτερες πηγές δημόσιων κεφαλαίων για το κλίμα και ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με αυτά στα οποία έχει δεσμευτεί σε διεθνές επίπεδο.
Σημειώνουν επίσης ότι οι δεσμεύσεις των ανεπτυγμένων χωρών δεν ικανοποιούν το
συλλογικό ετήσιο στόχο των 100 δισ. δολαρίων αρχής γενομένης από το 2020.
 
Τέλος, καλούν επειγόντως όλες τις χώρες της ΕΕ να καταργήσουν σταδιακά όλες τις
άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων έως το 2020.
 
Δήλωση του εισηγητή 
 
«Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  υιοθέτησε  μόλις  μια  φιλόδοξη  θέση  εν  αναμονή  της
προσεχούς  Διάσκεψης  για  το  Κλίμα  στη  Μαδρίτη.  Δεδομένης  της  κλιματικής  και
περιβαλλοντικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, είναι απαραίτητο να μειώσουμε τις

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

2 I 4



εκπομπές αέριων ρύπων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030. Στέλνουμε επίσης
σαφές και καίριο μήνυμα προς την Επιτροπή, μερικές εβδομάδες πριν τη δημοσιοποίηση
του σχεδίου ανακοίνωσης για την Πράσινη Συμφωνία» δήλωσε ο Pascal Canfin (Renew,
Γαλλία), πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας των
Τροφίμων κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια τη Δευτέρα.
 
Σχετικές πληροφορίες 
 
Το ψήφισμα σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
εγκρίθηκε με 429 ψήφους υπέρ, 225 ψήφους κατά και 19 αποχές. Το ΕΚ ενέκρινε το
ψήφισμα για την COP25 με 430 ψήφους υπέρ, 190 ψήφους κατά και 34 αποχές.
 
Χώρες,  τοπικές  κοινότητες  και  επιστήμονες  έχουν  δηλώσει  ότι  ο  πλανήτης  μας
αντιμετωπίζει  κατάσταση  κλιματικής  έκτακτης  ανάγκης.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει το στόχο μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050,
αλλά  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  δεν  τον  έχει  ακόμη  εγκρίνει,  καθώς  η  Πολωνία,  η
Ουγγαρία  και  η  Τσεχία  αντιτίθενται.
 
Το ΕΚ στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα «COP25»
 
Η «COP25» θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη από τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019. Ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Maria Sassoli (Σοσιαλιστές, Ιταλία) θα
παραστεί στο επίσημη τελετή έναρξης. Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
με επικεφαλής των Bas Eickhout (Πράσινοι, Ολλανδία), θα βρίσκεται εκεί από τις 9 έως
τις 14 Δεκεμβρίου.
 
Σύνδεσμοι
Τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα είναι σύντομα διαθέσιμα εδώ (28.11.2019)
Οπτικοακουστικό πακέτο από τις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή
Επίσημη αντιπροσωπεία του ΕΚ στην «COP25»
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ στα αγγλικά «COP25 climate
change conference in Madrid»
Βίντεο: Πώς η ΕΕ καταπολεμά την κλιματική αλλαγή
Άρθρο: ΕΕ και Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα: στόχος η κλιματική ουδετερότητα
Ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών για την «COP25»
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_en
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191126RES67425/20191126RES67425.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191126RES67425/20191126RES67425.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644188
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644188
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/how-the-eu-is-fighting-climate-change_B01ESN190923_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191115STO66603/ee-kai-sumfonia-tou-parisiou-gia-to-klima-stochos-i-klimatiki-oudeterotita
https://unfccc.int/cop25
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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https://twitter.com/EP_Environment

