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Το καθήκον της ΕΕ: μείωση των εκπομπών, 
ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας  
και στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Προκειμένου να καταλάβει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη περισσότερο φιλό-
δοξων στόχων όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων, οι οποίοι 
θα στηρίζονται σε μια συνεκτική εγχώρια πολιτική για το κλίμα. Η ομά-
δα GUE/NGL συνεχίζει να ασκεί πίεση στην ΕΕ για εντατικοποίηση των 
εγχώριων προσπαθειών με σκοπό την επίτευξη μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % το 2020 σε σύγκριση 
με το 1990. Αυξάνοντας τους στόχους της, η ΕΕ θα μπορέσει να πείσει 
άλλες χώρες να αναλάβουν περαιτέρω δράση και θα δώσει ώθηση στις 
διαπραγματεύσεις για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ θα πρέπει 
να διατυπώσει ένα αίτημα για την ενσωμάτωση των αρχών της διαφά-
νειας, της ισότητας και της δίκαιης κατανομής της εξουσίας μεταξύ των 
αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών σε ένα θεσμικό σύστη-
μα που έχει συζητηθεί στις διασκέψεις για την κλιματική αλλαγή.

Μέλη της Ομάδας GUE/NGL στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας  
των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ανάληψη φιλόδοξης 
δράσης: 

για μια δεσμευτική 
παγκόσμια συμφωνία  

για το κλίμα 



Η πρόκληση: άμεση επίτευξη  
δεσμευτικής συμφωνίας

Οι διαδοχικές σύνοδοι κορυφής για την κλιματική αλλαγή δεν έχουν 
κατορθώσει να αντιμετωπίσουν δεόντως τις απειλές και τους κινδύνους 
που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή και έχουν θέσει εμπόδια στην 
πρόοδο για τη σύναψη μιας δίκαιης, φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής 
συμφωνίας στο πλαίσιο της 21ης διεθνούς διάσκεψης για την αλλαγή 
του κλίματος (COP21) που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το 2015. 
Παρότι η 5η έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για 
την Κλιματική Αλλαγή καταδεικνύει για μία ακόμα φορά την επείγουσα 
ανάγκη να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη αλλαγή του κλίματος, η διεθνής 
κοινότητα εξακολουθεί να διστάζει να αναλάβει φιλόδοξη δράση για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη μια πραγματικότητα που επηρεάζει τη ζωή 
μας. Έχουμε πλέον εξαντλήσει τα όρια του πλανήτη Γη και του οικοσυ-
στήματός του, δεδομένου ότι η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε CO2 
υπερβαίνει τα 350 ppm. Οι εκπομπές αερίων σε παγκόσμιο επίπεδο συ-
νεχίζουν να οδηγούν τον πλανήτη μας σε αύξηση της θερμοκρασίας του 
κατά 4°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα έως το τέλος του αιώνα.

Και όμως, παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι που απειλούν τον πλανήτη 
μας, όπως ξηρασίες, θύελλες και ενισχυμένα ακραία καιρικά φαινόμε-
να, συνεχίζουν να αυξάνονται, εξακολουθούμε να μην λαμβάνουμε τα 
απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών. 

Η ανάγκη για μια δίκαιη, φιλόδοξη και νομικά δεσμευτική συμφωνία 
είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Το πεδίο εφαρμογής, η δομή και ο σχε-
διασμός θα πρέπει να συνάδουν με έναν παγκόσμιο προϋπολογισμό 
διοξειδίου του άνθρακα συμβατό με τον στόχο του 1,5°C, συμπεριλαμ-
βάνοντας στόχους και δράσεις σε ένα δίκαιο πλαίσιο που θα παρέχει 
οικονομική και τεχνολογική στήριξη και στήριξη για την ανάπτυξη ικα-
νοτήτων σε χώρες με μειωμένες δυνατότητες. 

Στη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος της Βαρσοβίας (Νοέμβριος 
του 2013) και πριν από τη διάσκεψη του Παρισιού τον Δεκέμβρη του 
2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει πιέσεις στην ΕΕ 
για την υιοθέτηση μιας περισσότερο κανονιστικής προσέγγισης αντί 
μιας προσέγγισης με γνώμονα την αγορά και να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
εντός της ΕΕ για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου κατά 30 % το 2020 σε σύγκριση με το 1990, καθώς και για 
ένα δεσμευτικό πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Κλιματικη δικαιοσυνη 

Με τον όρο κλιματική δικαιοσύνη εννοούμε τον δίκαιο επιμερισμό 
της άνισης επιβάρυνσης που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή. Οι 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και οι αυτόχθονες πληθυσμοί βρίσκο-
νται ήδη στην πλέον ευάλωτη κατάσταση, καθώς πλήττονται από 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά την υγεία, τη 
διατροφή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες διαβίωσης και την κοινω-
νική στέρηση. Εκείνοι που πλήττονται περισσότερο είναι εκείνοι που 
φέρουν το μικρότερο μερίδιο ευθύνης για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που προκαλούν το πρόβλημα, και συχνά αποκλείονται 
από τους κύκλους διαπραγματεύσεων που διεξάγονται σε ανώτατο 
επίπεδο. Πέραν της θέσπισης φιλόδοξων στόχων για τον μετριασμό 
των επιπτώσεων, ο αναπτυγμένος κόσμος πρέπει:

•   να θεσπίσει έναν διεθνή μηχανισμό για τις απώλειες και τις ζημίες 
που προκύπτουν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής με σκοπό την παροχή στήριξης στις λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες και στις πλέον ευάλωτες κοινότητες ώστε να αντιμετωπίσουν 
τις αυξανόμενες ζημίες που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, 

•   να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και την ενεργειακή απόδοση, εντός της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνω-
μένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, προκειμένου να συν-
δράμει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην αξιοποίηση αποδοτικών 
τεχνολογιών μέσω της παροχής επαρκούς οικονομικής, τεχνικής και 
τεχνολογικής στήριξης και στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
χωρίς να τις υποχρεώνει να αγοράζουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
που κοστίζουν ακριβά, 

•   να προωθήσει καινοτόμες και πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, συ-
μπεριλαμβανομένων του φόρου διεθνών χρηματοπιστωτικών συναλ-
λαγών και της χρηματοδότησης από τη διεθνή αεροπλοΐα και ναυτιλία, 

•   να στηρίξει κίνητρα που βασίζονται στις επιδόσεις όσον αφορά την 
αποτροπή της αποψίλωσης ως μέρος του μελλοντικού καθεστώτος 
για την κλιματική αλλαγή,

•   να θεσπίσει τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση για το κλίμα ως βασι-
κό παράγοντα, καθώς και να προβλέψει νέα και συμπληρωματική συ-
νεισφορά που θα υπερβαίνει τους υφισταμένους προϋπολογισμούς 
για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, διαθέτοντας τουλάχιστον  
το 50 % της δημόσιας χρηματοδότησης σε μέτρα προσαρμογής.

Η GUE/NGL θα αντιταχθεί σε κάθε πρόταση που θα βασίζεται στον κα-
τώτατο κοινό παρονομαστή, δεδομένου ότι η ανάπτυξη μιας οικονομί-
ας με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές έχει θεμελιώδη σημασία για την 
ανάκαμψη από την τρέχουσα κρίση και την αποτροπή μιας κλιματικής 
καταστροφής. 

Βασικά αιτήματα της GUE/NGL

➜   Όλες οι αναπτυγμένες χώρες να δεσμευτούν σε έναν μεσοπρό-
θεσμο στόχο δημόσιας χρηματοδότησης της τάξης των 60 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την περίοδο 2013-2015 και σε 
έναν συγκεκριμένο χάρτη πορείας για δέσμευση της τάξης των 
100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως έως το 2020, μέσω συ-
μπληρωματικών πηγών δημόσιας χρηματοδότησης.

➜   Άμεσες και σημαντικές δεσμεύσεις στο Πράσινο Ταμείο για το 
Κλίμα, στο Ταμείο Προσαρμογής και στο Ταμείο για τις Λιγότερο 
Αναπτυγμένες Χώρες. 

➜   Διάθεση τουλάχιστον του 50 % της δημόσιας χρηματοδότησης 
για την Προσαρμογή.

➜   Οι υπουργοί να χαράξουν μια σαφή και δεσμευτική πορεία για την 
επίτευξη δίκαιης, φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας 
συμφωνίας στο Παρίσι το 2015. 


