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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Περιορισµός της αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη σε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 
2 βαθµούς Κελσίου 

Η πορεία προς το 2020 και µετέπειτα 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αλλαγή του κλίµατος είναι υπαρκτή. Απαιτείται επείγουσα δράση για τον περιορισµό 
της σε διαχειρίσιµο επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει τα αναγκαία εσωτερικά µέτρα 
και να τεθεί στη διεθνή πρωτοπορία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι συνολικές αυξήσεις 
της µέσης θερµοκρασίας δεν θα υπερβούν τα προβιοµηχανικά επίπεδα περισσότερο 
από 2°C. 

Η παρούσα ανακοίνωση και η εκτίµηση επιπτώσεων που τη συνοδεύει αποδεικνύουν 
ότι αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και οικονοµικώς προσιτό, εάν ενεργήσουν γρήγορα οι 
µείζονες παραγωγοί εκποµπών. Τα οφέλη υπερκαλύπτουν κατά πολύ το οικονοµικό 
κόστος. 

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της άνοιξης 2007, το 
οποίο πρέπει να αποφασίσει για µια ολοκληρωµένη και περιεκτική προσέγγιση στις 
κοινοτικές πολιτικές που αφορούν την ενέργεια και την αλλαγή του κλίµατος. Έπεται 
της ανακοίνωσης του 2005 «Επιτυχής καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος του 
πλανήτη», η οποία περιελάµβανε συγκεκριµένες συστάσεις για τις κοινοτικές πολιτικές 
που αφορούν το κλίµα και καθόριζε τα βασικά στοιχεία της µελλοντικής στρατηγικής 
της Ε.Ε. για το κλίµα. Επιλέγοντας τα επόµενα βήµατα στην πολιτική µας για την 
αλλαγή του κλίµατος, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρέπει να λάβει αποφάσεις οι οποίες 
θα ενισχύσουν τις προϋποθέσεις επίτευξης µιας νέας παγκόσµιας συµφωνίας, η οποία 
θα διαδεχθεί τις πρώτες δεσµεύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο µετά το 2012.  

Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει να επιδιώξει η Ε.Ε. στο πλαίσιο των διεθνών 
διαπραγµατεύσεων ως στόχο την κατά 30% µείωση των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου (GHG) από τις ανεπτυγµένες χώρες έως το 2020 (σε σύγκριση µε τα 
επίπεδα του 1990). Αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση της 
θερµοκρασίας του πλανήτη θα παραµείνει εντός του ορίου των 2ºC. Έως ότου 
συναφθεί διεθνής συµφωνία και χωρίς να προδικάζεται η θέση της στις διεθνείς 
διαπραγµατεύσεις, η Ε.Ε. πρέπει να αναλάβει, ήδη από τώρα, τη σταθερή και 
ανεξάρτητη δέσµευση να επιτύχει κατά τουλάχιστον 20% µείωση των εκποµπών GHG 
έως το 2020, µέσω του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών της Ε.Ε. (EU 
ETS), άλλων πολιτικών για την αλλαγή του κλίµατος και δράσεων στο πλαίσιο της 
ενεργειακής πολιτικής. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στην Ε.Ε. να αποδείξει ότι 
αποτελεί διεθνώς τον πρωτοπόρο στα θέµατα του κλίµατος. Θα δώσει επίσης στη 
βιοµηχανία ένα σήµα ότι το ETS θα συνεχιστεί και µετά το 2012 και θα ενθαρρύνει τις 
επενδύσεις σε τεχνολογίες µείωσης των εκποµπών και σε εναλλακτικές λύσεις 
χαµηλών εκποµπών άνθρακα. 
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Μετά το 2020, οι εκποµπές των αναπτυσσόµενων χωρών θα υπερβούν εκείνες του 
ανεπτυγµένου κόσµου. Στο µεταξύ, ο ρυθµός αύξησης των συνολικών εκποµπών των 
αναπτυσσόµενων χωρών θα αρχίσει να µειώνεται, ακολουθούµενος από συνολική 
απόλυτη µείωση από το 2020 και µετέπειτα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί χωρίς να θιγεί 
η οικονοµική ανάπτυξή τους και η µείωση της φτώχειας, µε την αξιοποίηση ευρέος 
φάσµατος µέτρων συναφών µε την ενέργεια και τις µεταφορές, τα οποία όχι µόνο 
ενέχουν σηµαντικές δυνατότητες µείωσης των εκποµπών, αλλά και αποφέρουν άµεσα 
οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη αυτά καθαυτά. 

Έως το 2050 οι παγκόσµιες εκποµπές οφείλουν να µειωθούν σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του 50% σε σύγκριση µε το 1990, ποσοστό που συνεπάγεται µειώσεις στις 
ανεπτυγµένες χώρες ύψους 60-80% έως το 2050. Πολλές αναπτυσσόµενες χώρες θα 
χρειαστεί επίσης να µειώσουν σηµαντικά τις εκποµπές τους. 

Μέσα βασιζόµενα στην αγορά, όπως το EU ETS, θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για 
να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη και οι άλλες χώρες θα επιτύχουν τους στόχους τους µε 
το µικρότερο δυνατό κόστος. Το µετά το 2012 πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει να 
διασυνδέονται µεταξύ τους συγκρίσιµα εσωτερικά συστήµατα εµπορίας, έχοντας το EU 
ETS ως πυλώνα της µελλοντικής παγκόσµιας αγοράς άνθρακα. Το EU ETS θα 
εξακολουθήσει να είναι ανοικτό µετά το 2012 σε πιστώσεις άνθρακα από τον 
µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης και σχέδια κοινής εφαρµογής βάσει του πρωτοκόλλου 
του Κιότο. 

Η Ε.Ε. και τα κράτη µέλη της πρέπει να αποφασίσουν ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση των 
επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη στους τοµείς της παραγωγής και της 
εξοικονόµησης ενέργειας. 

2. Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΩΝ 2ºC 

Υπάρχουν ισχυρές επιστηµονικές αποδείξεις ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ανάληψη 
επείγουσας δράσης για την αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος. Πρόσφατες 
µελέτες, όπως η πρόσφατη ανασκόπηση Stern, επιβεβαιώνουν το τεράστιο κόστος 
της απραξίας. Το κόστος αυτό είναι οικονοµικό, αλλά και κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό, και θα επιβαρύνει ιδίως τους φτωχούς, τόσο στις αναπτυσσόµενες 
όσο και στις ανεπτυγµένες χώρες. Η απραξία θα έχει σοβαρές τοπικές και 
παγκόσµιες επιπτώσεις από άποψη ασφάλειας. Οι περισσότερες λύσεις είναι ευχερώς 
διαθέσιµες, αλλά οι κυβερνήσεις πρέπει να υιοθετήσουν τώρα πολιτικές για την 
εφαρµογή τους. Εάν το πράξουν, όχι µόνο είναι λογικό το οικονοµικό κόστος, αλλά 
η αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος αποφέρει επίσης σηµαντικά οφέλη και 
από άλλες απόψεις. 

Στόχος της Ε.Ε. είναι να συγκρατηθεί η παγκόσµια µέση αύξηση της θερµοκρασίας 
σε λιγότερο από 2°C σε σύγκριση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα. Αυτό θα 
περιορίσει τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος και την πιθανότητα µαζικών και 
µη αναστρέψιµων διαταραχών του παγκόσµιου οικοσυστήµατος. Το Συµβούλιο έχει 
λάβει υπό σηµείωση ότι αυτό θα απαιτήσει να παραµείνουν οι ατµοσφαιρικές 
συγκεντρώσεις των GHG πολύ πιο κάτω από 550 ppmv ισοδυνάµου CO2. Υπάρχει 
50% πιθανότητα να επιτευχθεί αυτό, µέσω της σταθεροποίησης των 
µακροπρόθεσµων συγκεντρώσεων σε επίπεδο περίπου 450 ppmv ισοδυνάµου CO2. 
Αυτό θα απαιτήσει οι παγκόσµιες εκποµπές GHG να φθάσουν στην κορύφωσή τους 
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πριν από το 2025 και µετά να µειωθούν κατά 50% έως το 2050 σε σύγκριση µε τα 
επίπεδα του 1990. Το Συµβούλιο έχει συµφωνήσει ότι οι ανεπτυγµένες χώρες θα 
χρειαστεί να παραµείνουν στην πρωτοπορία, για να µειώσουν τις εκποµπές τους 
µεταξύ 15 και 30% έως το 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει ως 
κοινοτικό στόχο µείωσης του CO2 το 30 % για το 2020 και 60 έως 80 % για το 2050. 

Η παρούσα ανακοίνωση προσδιορίζει τις επιλογές για ρεαλιστικά και 
αποτελεσµατικά µέτρα στην Ε.Ε. και στον κόσµο, τα οποία θα επιτρέψουν την 
επίτευξη του στόχου των 2ºC. Η πορεία των εκποµπών GHG που παρατίθεται στην 
εκτίµηση επιπτώσεων αντιπροσωπεύει ένα οικονοµικά αποδοτικό σενάριο για την 
επίτευξη του στόχου των 2ºC. Υποστηρίζει ένα στόχο µείωσης των εκποµπών για τις 
ανεπτυγµένες χώρες ίσο µε 30% έως το 2020 σε σύγκριση µε τα επίπεδα εκποµπών 
του 1990. Αποδεικνύει επίσης ότι οι µειώσεις εκποµπών από τις ανεπτυγµένες χώρες 
και µόνο δεν θα είναι επαρκείς. Οι εκποµπές των αναπτυσσόµενων χωρών 
προβλέπεται να υπερβούν εκείνες των ανεπτυγµένων χωρών έως το 2020, γεγονός 
που θα εξουδετερώσει κάθε δυνατή µείωση στις ανεπτυγµένες χώρες µετά την 
ηµεροµηνία αυτή. Εποµένως, η ανάληψη αποτελεσµατικής δράσης για την αλλαγή 
του κλίµατος απαιτεί µείωση του ρυθµού αύξησης των εκποµπών GHG στις 
αναπτυσσόµενες χώρες και αναστροφή των εκποµπών από την αποψίλωση των 
δασών. Επιπλέον, µια αειφόρος και αποτελεσµατική δασική πολιτική αυξάνει τη 
συµβολή των δασών στις εν γένει µειώσεις των συγκεντρώσεων GHG. 

3. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2005 «Επιτυχής καταπολέµηση της αλλαγής του 
κλίµατος του πλανήτη» απέδειξε ότι τα οφέλη από τον περιορισµό της αλλαγής του 
κλίµατος υπερκαλύπτουν το κόστος της δράσης. Πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν 
το ευρύ φάσµα επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος, µεταξύ άλλων στη γεωργία, 
την αλιεία, την απερήµωση, τη βιοποικιλότητα, τους υδάτινους πόρους, τη 
θνησιµότητα που συνδέεται µε τον καύσωνα και το ψύχος, τις παράκτιες ζώνες και 
τις ζηµίες από πληµµύρες. 

Η κατανοµή των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίµατος ενδέχεται να είναι άνιση. 
Ορισµένες περιφέρειες της Ε.Ε. θα υποφέρουν δυσανάλογα. Για παράδειγµα, στη 
νότιο Ευρώπη η αλλαγή του κλίµατος ενδέχεται να µειώσει την παραγωγικότητα των 
καλλιεργειών, να αυξήσει τη θνησιµότητα που συνδέεται µε τον καύσωνα και να 
έχει αρνητική επίπτωση στον τουρισµό στη διάρκεια του θέρους. 

Η ανασκόπηση Stern υπογραµµίζει ότι η αλλαγή του κλίµατος είναι αποτέλεσµα της 
µεγαλύτερης αποτυχίας της αγοράς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσµος. Η αποτυχία 
συµπερίληψης του κόστους της αλλαγής του κλίµατος στις αγοραίες τιµές που 
καθοδηγούν την οικονοµική συµπεριφορά µας συνεπάγεται τεράστιο οικονοµικό και 
κοινωνικό κόστος. Το κόστος της απραξίας, το οποίο εκτιµάται από την ανασκόπηση 
Stern σε 5 έως 20% του παγκόσµιου ΑΕΠ, θα επιβαρύνει δυσανάλογα τους 
φτωχότερους που διαθέτουν τη µικρότερη ικανότητα προσαρµογής, επιδεινώνοντας 
τις κοινωνικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος. 

Έως το 2030, το παγκόσµιο ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα είναι σχεδόν διπλάσιο από 
εκείνο του 2005. Η αύξηση του ΑΕΠ στις κυριότερες αναπτυσσόµενες χώρες 
παραγωγούς εκποµπών θα παραµείνει υψηλότερη από εκείνη των ανεπτυγµένων 
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χωρών. Η εκτίµηση επιπτώσεων αποδεικνύει ότι η παγκόσµια δράση για την αλλαγή 
του κλίµατος είναι πλήρως συµβατή µε τη διατήρηση της παγκόσµιας ανάπτυξης. Η 
επένδυση σε µια οικονοµία χαµηλού άνθρακα θα απαιτεί περί το 0,5% του 
συνολικού παγκόσµιου ΑΕΠ στη διάρκεια της περιόδου 2013-2030. Με τον τρόπο 
αυτό θα µειωθεί η αύξηση του παγκόσµιου ΑΕΠ κατά µόνο 0,19% ετησίως έως το 
2030, ήτοι µικρό µόνο ποσοστό του προσδοκώµενου ετήσιου ρυθµού αύξησης του 
ΑΕΠ 2,8 %. Αυτό είναι το ασφάλιστρο που πρέπει να καταβάλουµε και θα µειώσει 
σηµαντικά τον κίνδυνο µη αναστρέψιµων βλαβών ως συνέπεια της αλλαγής του 
κλίµατος. Σηµαντικότερο είναι ότι σε µεγάλο βαθµό υπερτιµά την καταβλητέα 
προσπάθεια, δεδοµένου ότι δεν επιχειρείται διόρθωση για τα συναφή οφέλη στην 
υγεία, τη µεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια ή τη µείωση των ζηµιών από την αλλαγή 
του κλίµατος που αποφεύγεται. 

4. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ, ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οι τιµές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν διπλασιαστεί κατά την 
τελευταία τριετία, οι δε τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθούν. Οι τιµές της 
ενέργειας αναµένεται να παραµείνουν υψηλές και να αυξηθούν µε την πάροδο του 
χρόνου. Το πρόσφατο Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση της Επιτροπής 
αποδεικνύει ότι υπάρχουν στέρεα οικονοµικά επιχειρήµατα για πολιτικές που 
αυξάνουν την εν γένει αποδοτικότητα χρήσης των πόρων, ακόµη και χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη οι επακόλουθες µειώσεις των εκποµπών. 

Η εκτίµηση επιπτώσεων αποδεικνύει ότι η κοινοτική δράση για την αντιµετώπιση 
της αλλαγής του κλίµατος θα αυξήσει σηµαντικά την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασµού της Ε.Ε. Οι εισαγωγές πετρελαίου και αερίου θα µειωθούν κατά περίπου 
20% έως το 2030, σε σύγκριση µε την υπόθεση διατήρησης του status quo. Η 
ενοποίηση της πολιτικής για την αλλαγή του κλίµατος και της ενεργειακής πολιτικής 
θα εξασφαλίσει, εποµένως, την αµοιβαία ενίσχυσή τους. 

Η δράση σχετικά µε την αλλαγή του κλίµατος µειώνει επίσης την ατµοσφαιρική 
ρύπανση. Για παράδειγµα, η µείωση των εκποµπών CO2 στην Ε.Ε. κατά 10% έως το 
2020 θα επέφερε τεράστια οφέλη στον τοµέα της υγείας (εκτιµώµενα σε 8 έως 27 
δισ. €). Παρόµοιες πολιτικές, εποµένως, θα καταστήσουν ευκολότερη την επίτευξη 
των στόχων της κοινοτικής στρατηγικής για την ατµοσφαιρική ρύπανση.  

Παρόµοια οφέλη υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Έως το 2030, οι ΗΠΑ, η Κίνα και η 
Ινδία προβλέπεται ότι θα εισάγουν τουλάχιστον το 70% του πετρελαίου τους. Οι 
γεωπολιτικές εντάσεις ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς οι πόροι καθίστανται 
σπανιότεροι. Ταυτόχρονα, η ατµοσφαιρική ρύπανση αυξάνεται, ιδίως στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Η µείωση των εκποµπών GHG σε άλλες χώρες θα βελτιώσει 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού τους και την ποιότητα της ατµόσφαιρας. 

5. ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

(α) Καθορισµός στόχων µείωσης των εκποµπών 

Υπάρχουν ακόµη µεγάλες δυνατότητες για µείωση των εκποµπών GHG στην Ε.Ε. Η 
στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση της ΕΕ προτείνει µέτρα που θα 
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απελευθερώσουν µεγάλο µέρος των δυνατοτήτων αυτών. Επιπλέον, τα µέτρα που 
λαµβάνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την αλλαγή του 
κλίµατος και άλλων πολιτικών που υλοποιούνται τώρα θα εξακολουθήσουν να 
αποφέρουν µειώσεις των εκποµπών και µετά το 2012. 

Η Ε.Ε. µπορεί να επιτύχει τους στόχους της σε σχέση µε την αλλαγή του κλίµατος, 
µόνο επιδιώκοντας τη σύναψη διεθνούς συµφωνίας. Η εσωτερική δράση της Ε.Ε. 
έχει αποδείξει ότι είναι δυνατόν να µειωθούν οι εκποµπές GHG χωρίς να τεθεί σε 
κίνδυνο η οικονοµική ανάπτυξη και ότι ήδη υπάρχουν οι αναγκαίες τεχνολογίες και 
τα µέσα πολιτικής. Η Ε.Ε. θα εξακολουθήσει να αναλαµβάνει εσωτερική δράση για 
την αποτροπή της αλλαγής του κλίµατος. Αυτό θα επιτρέψει στην Ε.Ε. να τεθεί στην 
πρωτοπορία των διεθνών διαπραγµατεύσεων. 

Το Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει ότι η Ε.Ε. και τα κράτη µέλη της πρέπει να 
προτείνουν µείωση κατά 30% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τις 
ανεπτυγµένες χώρες έως το 2020, στο πλαίσιο διεθνούς συµφωνίας που θα 
αποσκοπεί στον περιορισµό της αλλαγής κλίµατος του πλανήτη µόνο κατά 2ºC 
επάνω από τα προβιοµηχανικά επίπεδα. Έως ότου συναφθεί διεθνής συµφωνία και 
χωρίς να προδικάζεται η θέση της στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις, η Ε.Ε. πρέπει να 
αναλάβει, ήδη από τώρα, τη σταθερή και ανεξάρτητη δέσµευση να επιτύχει κατά 
τουλάχιστον 20% µείωση των εκποµπών GHG έως το 2020, σε σύγκριση µε το 
1990, µέσω του EU ETS, άλλων πολιτικών για την αλλαγή του κλίµατος και 
δράσεων στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής. Αυτό θα δώσει στην ευρωπαϊκή 
βιοµηχανία ένα µήνυµα ότι θα υπάρχει σηµαντική ζήτηση για δικαιώµατα εκποµπών 
και µετά το 2012 και θα παράσχει κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογίες µείωσης 
των εκποµπών και σε εναλλακτικές λύσεις χαµηλών εκποµπών άνθρακα. 

(β) Ενέργειες που απορρέουν από την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. 

Σύµφωνα µε τη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση της ΕΕ, οι κατωτέρω 
συγκεκριµένες ενέργειες θα εξασφαλίσουν ένα ανταγωνιστικό, περισσότερο αειφόρο 
και ασφαλές ενεργειακό σύστηµα, καθώς και σηµαντική µείωση των εκποµπών 
GHG στην Ε.Ε. έως το 2020: 

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της Ε.Ε. κατά 20% έως το 2020. 

• Αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε 20% έως το 2020. 

• Υιοθέτηση µιας ασφαλούς από περιβαλλοντική άποψη πολιτικής δέσµευσης 
άνθρακα και αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηµατισµούς (CCS), 
συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής δώδεκα µεγάλης κλίµακας µονάδων 
επίδειξης στην Ευρώπη έως το 2015. 

(γ) Ενίσχυση του EU ETS 

Το 45% των εκποµπών CO2 της Ε.Ε. καλύπτεται από το EU ETS. Από το 2013 
πρέπει να καλύπτεται µεγαλύτερο ποσοστό. Κατά την επανεξέταση του EU ETS, 
πρέπει να εξεταστούν τουλάχιστον οι κατωτέρω επιλογές, οι οποίες ενισχύουν το 
ρόλο του συστήµατος: 
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• Πραγµατοποίηση κατανοµών για διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε ετών, ώστε να 
υπάρχει προβλεψιµότητα για µακροπρόθεσµες επενδυτικές αποφάσεις. 

• Επέκταση του προγράµµατος και σε άλλα αέρια και τοµείς. 

• Αναγνώριση της δέσµευσης άνθρακα και αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηµατισµούς. 

• Εναρµόνιση των διαδικασιών κατανοµής σε όλα τα κράτη µέλη, ώστε να 
επιτευχθεί ανταγωνισµός χωρίς στρεβλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, µεταξύ 
άλλων και µέσω της ευρύτερης προσφυγής σε πλειστηριασµούς. 

• Σύνδεση του EU ETS µε συµβατά υποχρεωτικά συστήµατα (π.χ. στην 
Καλιφόρνια και στην Αυστραλία). 

(δ) Περιορισµός των εκποµπών των µεταφορών 

Οι εκποµπές των µεταφορών στην Ε.Ε. εξακολούθησαν να αυξάνονται, 
εξουδετερώνοντας µεγάλο µέρος των µειώσεων που πραγµατοποιήθηκαν στους 
τοµείς των αποβλήτων, της µεταποίησης και της ενέργειας. Για να αντιµετωπισθούν 
οι εκποµπές των µεταφορών: 

• Το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνουν την πρόταση της 
Επιτροπής να συµπεριληφθούν οι αεροπορικές µεταφορές στο EU ETS. 

• Το Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για σύνδεση των 
φόρων επί των επιβατικών αυτοκινήτων µε τα επίπεδα εκποµπών CO2. 

• Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των εκποµπών CO2 από αυτοκίνητα θα 
περιληφθούν στην προσεχή ανακοίνωση, ώστε να επιτευχθεί, µέσω µιας 
περιεκτικής και συνεπούς προσέγγισης, ο στόχος των 120 g CO2/km έως το 2012. 
Θα διερευνηθούν επίσης επιλογές για περαιτέρω µειώσεις µετά το 2012. 

• Πρέπει να ενισχυθούν µέτρα προσανατολισµένα προς τη ζήτηση, όπως εκείνα που 
σκιαγραφούνται στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε 
ορίζοντα το 2010 και στην επανεξέτασή της. 

• Οι εκποµπές GHG από τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και τη ναυτιλία 
πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω, χωρίς να λησµονείται η διεθνής διάστασή 
τους. 

• Πρέπει να µειωθούν οι εκποµπές κύκλου ζωής CO2 στα καύσιµα µεταφορών, 
µεταξύ άλλων µέσω της επίσπευσης της ανάπτυξης αειφόρων βιοκαυσίµων, και 
ιδίως βιοκαυσίµων δεύτερης γενιάς. 

(ε) Μείωση των εκποµπών GHG σε άλλους τοµείς 

Κατοικίες και εµπορικά κτίρια 

Η χρήση ενέργειας από τα κτίρια µπορεί να µειωθεί µέχρι 30% µε τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και µε την 
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εισαγωγή κοινοτικών απαιτήσεων απόδοσης που θα προωθούν τα κτίρια πολύ 
χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης (µε αποτέλεσµα την ευρεία χρήση τους έως το 
2015). ∆εδοµένου ότι η αλλαγή του κλίµατος θα πλήξει τα λιγότερο ευνοηµένα 
τµήµατα της κοινωνίας, οι κυβερνήσεις πρέπει να µελετήσουν ειδικές ενεργειακές 
πολιτικές για τις εργατικές κατοικίες. 

Αέρια πλην του CO2 

Για την αντιµετώπιση των εκποµπών GHG πλην του CO2, τα οποία είναι υπεύθυνα 
για το 17% των εκποµπών της Ε.Ε., πρέπει να προταθεί ένα φάσµα µέτρων που 
περιλαµβάνει: 

• ενίσχυση της εφαρµογής των µέτρων στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής και του Σχεδίου ∆ράσης της Ε.Ε. για τα ∆άση, ώστε να µειωθούν οι 
εκποµπές από τη γεωργία της Ε.Ε. και να προωθηθεί η βιολογική αποµόνωση του 
άνθρακα· 

• καθορισµό ορίων για τις εκποµπές µεθανίου από κινητήρες αερίου, καθώς και 
από την παραγωγή άνθρακα, πετρελαίου και αερίου, ή συµπερίληψή τους στο EU 
ETS· 

• περαιτέρω περιορισµό ή απαγόρευση της χρήσης φθοριούχων αερίων· 

• µείωση των εκποµπών οξειδίων του αζώτου που παράγονται από καύση και 
συµπερίληψη των εκποµπών από µεγάλες εγκαταστάσεις στο EU ETS. 

(στ) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 

Στο πλαίσιο του 7ου Κοινοτικού Προγράµµατος Πλαισίου, ο προϋπολογισµός για 
έρευνα σχετικά µε το περιβάλλον, την ενέργεια και τις µεταφορές κατά την περίοδο 
2007- 2013 αυξήθηκε σε 8,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί το συντοµότερο, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών ενέργειας και µεταφορών µε στόχο τη συντοµότερη δυνατή αξιοποίησή 
τους και την περαιτέρω ενίσχυση των γνώσεων για την αλλαγή του κλίµατος και τις 
επιπτώσεις της. Επιπλέον, ο προϋπολογισµός έρευνας πρέπει να αυξηθεί και πάλι 
µετά το 2013 και να συµπληρωθεί από αντίστοιχες εθνικές προσπάθειες. Το 
στρατηγικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή τεχνολογία και το σχέδιο δράσης για 
την περιβαλλοντική τεχνολογία πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως και πρέπει να 
προωθηθούν περαιτέρω συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

(ζ) Πολιτική συνοχής 

Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή, οι οποίες εκδόθηκαν τον 
Οκτώβριο 2006, προωθούν τις αειφόρες µεταφορές και την αειφόρο ενέργεια, καθώς 
και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τις οικολογικές καινοτοµίες, µέσω της 
χρηµατοδοτικής συνδροµής από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής. Τα 
µέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται στα επιχειρησιακά προγράµµατα. 

(η) Άλλα µέτρα 
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Η Ε.Ε. πρέπει να εξετάσει όλους τους δυνατούς τρόπους µείωσης των εκποµπών 
GHG και εξασφάλισης της περιβαλλοντικής και οικονοµικής συνοχής των µέτρων 
που πρόκειται να ληφθούν. Η δεύτερη έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για την 
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον ανέφερε ότι πρέπει να αναλυθεί 
η σκοπιµότητα όλων των δυνητικών µέτρων πολιτικής, τα οποία θα µπορούσαν να 
παράσχουν το αναγκαίο κίνητρο, ώστε να ενθαρρυνθούν οι εµπορικοί εταίροι της 
Ε.Ε. να λάβουν αποτελεσµατικά µέτρα για τη µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου1.  

Η Ε.Ε. πρέπει επίσης να ενισχύσει περαιτέρω τη γνώση του κοινού για το θέµα, 
ευαισθητοποιώντας το ευρύτερο κοινό ως προς τις συνέπειες των πράξεών του στην 
αλλαγή του κλίµατος και επιζητώντας τη συµµετοχή του στις προσπάθειες για 
µείωση των εν λόγω συνεπειών. 

6. ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

Η µάχη για την αποτροπή της αλλαγής του κλίµατος µπορεί να κερδηθεί µόνο µε 
παγκόσµια δράση. Αλλά, για να επιτευχθεί ο στόχος των 2ºC, οι διεθνείς συζητήσεις 
πρέπει να προχωρήσουν πέρα από τη ρητορεία προς διαπραγµατεύσεις για 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Η Ε.Ε. πρέπει να καταστήσει την επίτευξη της 
συµφωνίας αυτής πρωταρχική διεθνή προτεραιότητά της και να οργανωθεί µε τρόπο 
ώστε να παρουσιάζει ενιαία θέση και πολιτική, καθώς και µια πειστική και συνεπή 
προσέγγιση καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών που θα απαιτήσει η προσπάθεια αυτή, 
για να αξιοποιήσει πλήρως το βάρος της. Αυτό θα απαιτήσει διαφορετικές µεθόδους 
εργασίας όσον αφορά το συντονισµό και τη διεθνή δράση. 

Η βάση για την επίτευξη µιας συµφωνίας του είδους αυτού υπάρχει. Σε χώρες όπως 
οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, που δεν έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο, 
αυξάνεται η συνειδητοποίηση σχετικά µε τους κινδύνους που ενέχει η αλλαγή του 
κλίµατος, γεγονός που οδηγεί σε περιφερειακές πρωτοβουλίες για τον περιορισµό 
των εκποµπών GHG. Οι επιχειρήσεις, περισσότερο απ’ ό,τι ορισµένες κυβερνήσεις, 
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα µακροπρόθεσµα και καθίστανται κινητήριος δύναµη 
της καταπολέµησης της αλλαγής του κλίµατος, ζητώντας ένα συνεκτικό, σταθερό 
και αποτελεσµατικό πλαίσιο πολιτικής που να προσανατολίζει τις επενδυτικές 
αποφάσεις. Οι περισσότερες τεχνολογίες για τη µείωση των εκποµπών GHG είτε 
υπάρχουν είτε βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο προετοιµασίας και µπορούν να 
µειώσουν τις εκποµπές (βλ. διάγραµµα 1). Αυτό που χρειάζεται είναι η υποστήριξη 
των µεγαλύτερων παραγωγών εκποµπών για µια µακροχρόνια συµφωνία, που θα 
εξασφαλίσει την αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

                                                 
1 Η στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε ταυτόχρονα µε την παρούσα 

ανακοίνωση, αναφέρεται επίσης σε µέτρα εµπορικής πολιτικής που συµβάλλουν στην επίτευξη του 
στόχου αυτού. 
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Τεχνολογίες που θα µπορούσαν να µειώσουν τις παγκόσµιες 
εκποµπές CO2 από την καύση για παραγωγή ενέργειας
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Πηγή: JRC-IPTS, POLES 

6.1. ∆ράση των ανεπτυγµένων χωρών 

Οι ανεπτυγµένες χώρες είναι υπεύθυνες για το 75% της τρέχουσας συσσώρευσης 
βιοµηχανικών GHG στην ατµόσφαιρα και για το 51%, εάν συνυπολογιστεί η 
αποψίλωση των δασών (κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες). ∆ιαθέτουν επίσης τις 
τεχνολογικές και οικονοµικές δυνατότητες να µειώσουν τις εκποµπές τους. 
Εποµένως, οι ανεπτυγµένες χώρες πρέπει να καταβάλουν το µεγαλύτερο µέρος της 
προσπάθειας που απαιτείται για την επόµενη δεκαετία. 

Ακόµη περισσότερο και από την Ε.Ε., οι ανεπτυγµένες χώρες που δεν έχουν 
επικυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο διαθέτουν σηµαντικές δυνατότητες για να 
µειώσουν τις οικείες εκποµπές GHG. Για να επιτευχθεί ο στόχος των 2°C και στο 
πλαίσιο µιας διεθνούς συµφωνίας µετά το 2012, η Ε.Ε. πρέπει να προτείνει να 
δεσµευτούν οι ανεπτυγµένες χώρες σε κατά 30% µείωση των εκποµπών τους έως το 
2020 σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Τα συστήµατα εµπορίας εκποµπών θα 
αποτελέσουν βασικό εργαλείο για να εξασφαλιστεί ότι οι ανεπτυγµένες χώρες θα 
µπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους µε τον οικονοµικότερο δυνατό τρόπο. 
Συστήµατα όπως το EU ETS αναπτύσσονται τώρα και αλλού. Τα εσωτερικά 
συστήµατα εµπορίας µε συγκρίσιµες φιλοδοξίες πρέπει να διασυνδέονται και να 
µειώνουν το κόστος επίτευξης των στόχων. 

Το πλαίσιο για την µετά το 2012 περίοδο πρέπει να περιλαµβάνει δεσµευτικούς και 
αποτελεσµατικούς κανόνες παρακολούθησης και υλοποίησης των δεσµεύσεων, ώστε 
να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι όλες οι χώρες θα τις τηρήσουν και ότι δεν θα 
υπάρξουν υπαναχωρήσεις, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν πρόσφατα. 
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6.2. ∆ράση στις αναπτυσσόµενες χώρες 

Στο άµεσο µέλλον, οι ανεπτυγµένες χώρες πρέπει να αναλάβουν ουσιαστική δράση 
για τη µείωση των εκποµπών τους. Καθώς οι οικονοµίες και οι εκποµπές των 
αναπτυσσόµενων χωρών αυξάνονται σε απόλυτους και σχετικούς όρους, έως το 
2020 θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των παγκόσµιων 
εκποµπών (βλ. διάγραµµα 2). Ως εκ τούτου, η περαιτέρω δράση µόνων των 
ανεπτυγµένων χωρών, όχι µόνο θα χάσει την αποτελεσµατικότητά της, αλλά απλώς 
δεν θα επαρκεί, ακόµη και αν οι εκποµπές τους µειώνονταν δραστικά. Είναι, 
εποµένως, απαραίτητο να αρχίσουν οι αναπτυσσόµενες χώρες, και ιδίως οι µείζονες 
αναδυόµενες οικονοµίες, να µειώνουν τον ρυθµό αύξησης των εκποµπών τους το 
συντοµότερο δυνατό και να περιορίσουν τις εκποµπές τους σε απόλυτους όρους µετά 
το 2020. Επιπροσθέτως, πρέπει να καταβληθεί σηµαντική προσπάθεια για να 
παύσουν να αυξάνονται οι εκποµπές που οφείλονται στην αποψίλωση των δασών. 
Αυτό είναι απόλυτα εφικτό χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οικονοµική ανάπτυξη και 
η µείωση της φτώχειας. Η οικονοµική ανάπτυξη και η αντιµετώπιση των εκποµπών 
GHG είναι πλήρως συµβατές. Από την εκτίµηση επιπτώσεων προκύπτει ότι το 
συνολικό ΑΕΠ των αναπτυσσόµενων χωρών «µε πολιτική για την αλλαγή του 
κλίµατος» το 2020 θα είναι κατά ένα ελάχιστο ποσοστό (1%) χαµηλότερο από το 
ΑΕΠ «χωρίς πολιτική για την αλλαγή του κλίµατος». Στην πραγµατικότητα, η 
διαφορά είναι ακόµη µικρότερη, και πιθανόν και αρνητική, καθόσον δεν 
λαµβάνονται υπόψη τα οφέλη από την αποφυγή ζηµιών λόγω της αλλαγής του 
κλίµατος. Κατά την ίδια περίοδο, το ΑΕΠ προβλέπεται να διπλασιαστεί στην Κίνα 
και την Ινδία και να αυξηθεί κατά περίπου 50% στη Βραζιλία. Θα είµαστε 
περισσότερο πειστικοί στις προσπάθειές µας να αναλάβουν δράση οι 
αναπτυσσόµενες χώρες, εάν όλοι οι µείζονες παραγωγοί εκποµπών των 
ανεπτυγµένων χωρών µειώσουν ουσιαστικά τις εκποµπές τους. 

 

Πηγή: JRC-IPTS, POLES 



 

EL 12   EL 

Πολλές αναπτυσσόµενες χώρες καταβάλλουν ήδη προσπάθειες που οδηγούν σε 
σηµαντικές µειώσεις της αύξησης των οικείων εκποµπών GHG, µέσω πολιτικών που 
αντιµετωπίζουν οικονοµικά και τοπικά περιβαλλοντικά ζητήµατα ή και θέµατα 
ασφάλειας. Υπάρχουν πολλές επιλογές πολιτικής για τις αναπτυσσόµενες χώρες, στις 
οποίες τα οφέλη υπερκαλύπτουν το κόστος. 

• Αντιµετώπιση της χαµηλής παραγωγικότητας στη χρήση της ενέργειας και µε τον 
τρόπο αυτό µείωση των αυξανόµενων ανησυχιών σχετικά µε το ενεργειακό 
κόστος και ασφάλεια. 

• Οι πολιτικές για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι συχνά οικονοµικές, µεταξύ 
άλλων και για την κάλυψη των αναγκών των αγροτικών περιοχών σε ηλεκτρική 
ενέργεια. 

• Οι πολιτικές για την ποιότητα της ατµόσφαιρας βελτιώνουν τη δηµόσια υγεία. 

• Το µεθάνιο που συγκεντρώνεται από χώρους ταφής απορριµµάτων, ανθρακοφόρα 
στρώµατα, οργανικά απορρίµµατα που αποσυντίθενται και άλλες πηγές, αποτελεί 
φθηνή πηγή ενέργειας. 

Οι πολιτικές αυτές µπορούν να ενισχυθούν µε την ανταλλαγή ορθών πρακτικών ως 
προς τη χάραξη και τον σχεδιασµό πολιτικής, καθώς και την τεχνολογική 
συνεργασία. Αυτό θα δώσει στις αναπτυσσόµενες χώρες τη δυνατότητα να 
διαδραµατίσουν µεγαλύτερο ρόλο στις παγκόσµιες προσπάθειες µείωσης των 
εκποµπών. Η Ε.Ε. θα συνεχίσει και θα εντείνει τις σχετικές προσπάθειες 
συνεργασίας. 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για να ωθηθούν οι αναπτυσσόµενες χώρες να 
αναλάβουν περαιτέρω δράση. 

(α) Μια νέα προσέγγιση στον µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης (CDM) 

Ο µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης του πρωτοκόλλου του Κιότο πρέπει να 
εξορθολογιστεί και να διευρυνθεί. Ο CDM επί του παρόντος δηµιουργεί πιστώσεις 
για επενδύσεις σε έργα µείωσης των εκποµπών στις αναπτυσσόµενες χώρες, οι 
οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις ανεπτυγµένες χώρες για την κάλυψη 
των στόχων τους, µε αποτέλεσµα σηµαντικές ροές κεφαλαίου και τεχνολογίας. Το 
πεδίο εφαρµογής του CDM θα µπορούσε να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει 
ολόκληρους εθνικούς τοµείς, δηµιουργώντας πιστώσεις εκποµπών, εάν ο εθνικός 
τοµέας στο σύνολό του υπερβεί ένα προκαθορισµένο επίπεδο εκποµπών. Ωστόσο, 
ένας διευρυµένος CDM µπορεί να λειτουργήσει µόνον εάν υπάρχει αυξηµένη 
ζήτηση για πιστώσεις, και τούτο θα συµβεί µόνο εάν όλες οι ανεπτυγµένες χώρες 
αναλάβουν υποχρεώσεις ουσιαστικής µείωσης. 

(β) Βελτιωµένη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση 

Οι επενδύσεις σε νέα έργα ηλεκτροπαραγωγής στις αναπτυσσόµενες χώρες 
προβλέπεται να υπερβούν τα 130 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, για να στηριχθεί η 
οικονοµική ανάπτυξη. Η µεγάλη πλειονότητα των πόρων αυτών θα δηµιουργηθεί 
από τις ίδιες τις κυριότερες αναπτυσσόµενες χώρες. Η νέα αυτή υποδοµή θα 
λειτουργεί για αρκετές δεκαετίες και θα καθορίσει το επίπεδο των εκποµπών GHG 
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και µετά το 2050. Πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας και εποµένως προσφέρει 
µια µοναδική ευκαιρία για τη µείωση των εκποµπών στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Η ισχυρή µείωση των εκποµπών CO2 στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής θα 
απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις περίπου 25 δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Το 
άνοιγµα αυτό δεν µπορεί να καλυφθεί ούτε µέσω του CDM, ακόµη και αν διευρυνθεί 
όπως προτείνεται παραπάνω, ούτε από την αναπτυξιακή βοήθεια. Αντίθετα, θα 
απαιτήσει ένα συνδυασµό CDM, αναπτυξιακής βοήθειας, καινοτόµων 
χρηµατοδοτικών µηχανισµών (όπως το Παγκόσµιο Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης 
και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας της Ε.Ε.), στοχοθετηµένων δανείων από διεθνή 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και προσπαθειών από εκείνες τις αναπτυσσόµενες 
χώρες που διαθέτουν τα µέσα. Όσο συντοµότερα καλυφθεί το άνοιγµα αυτό, τόσο 
λιγότερο θα αυξηθούν οι εκποµπές των αναπτυσσόµενων χωρών. 

(γ) Κλαδικές προσεγγίσεις 

Μια άλλη επιλογή είναι η καθιέρωση εµπορίας εκποµπών κατά κλάδους σε επίπεδο 
επιχείρησης, σε κλάδους όπου υπάρχει η ικανότητα παρακολούθησης των εκποµπών 
και διασφάλισης της συµµόρφωσης, ιδίως για ενεργοβόρους κλάδους, όπως της 
ηλεκτροπαραγωγής, του αλουµινίου, του σιδήρου και του χάλυβα, του τσιµέντου, 
των διυλιστηρίων, καθώς και του χαρτοπολτού και του χάρτου, οι περισσότεροι από 
τους οποίους είναι εκτεθειµένοι στον διεθνή ανταγωνισµό. Τα προγράµµατα αυτά θα 
είναι είτε παγκόσµια είτε εθνικά· εάν είναι εθνικά, τα προγράµµατα των 
αναπτυσσόµενων χωρών πρέπει να συνδεθούν µε προγράµµατα των ανεπτυγµένων 
χωρών, οι δε στόχοι για κάθε καλυπτόµενο κλάδο πρέπει να ενισχύονται σταδιακά, 
έως ότου εξοµοιωθούν µε τους στόχους που τίθενται στις ανεπτυγµένες χώρες. Αυτό 
θα περιόριζε επίσης τη µεταφορά εγκαταστάσεων υψηλών εκποµπών από χώρες 
όπου υπόκεινται σε υποχρεώσεις µείωσης προς χώρες όπου δεν υπάρχουν παρόµοιες 
υποχρεώσεις. 

(δ) Ποσοτικά προσδιορισµένα όρια εκποµπών 

Οι χώρες που φθάνουν σε επίπεδο ανάπτυξης παρόµοιο µε των ανεπτυγµένων χωρών 
πρέπει να αναλαµβάνουν υποχρεώσεις µείωσης ανάλογες µε το επίπεδο ανάπτυξης 
της χώρας, τις κατά κεφαλήν εκποµπές της, τις δυνατότητές της για µείωση των 
εκποµπών και τις τεχνικές και οικονοµικές δυνατότητές της για περαιτέρω εφαρµογή 
µέτρων περιορισµού και µείωσης των εκποµπών. 

(ε) Απουσία υποχρεώσεων για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

Οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες θα υποστούν δυσανάλογες επιπτώσεις από τις 
συνέπειες της αλλαγής του κλίµατος. Λόγω του χαµηλού επιπέδου εκποµπών GHG, 
δεν πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτικές µειώσεις εκποµπών. Η Ε.Ε. θα διευρύνει 
περαιτέρω τη συνεργασία της µε τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, για να τις 
βοηθήσει να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της αλλαγής του κλίµατος, µεταξύ 
άλλων µε µέτρα για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, των ικανοτήτων 
παρακολούθησης της αλλαγής του κλίµατος, της διαχείρισης κινδύνου 
καταστροφών, της ετοιµότητας αλλά και της αντίδρασης σε καταστροφές. Ενώ θα 
απαιτηθεί αναπτυξιακή βοήθεια για την ενσωµάτωση των ζητηµάτων που αφορούν 
την αλλαγή του κλίµατος, θα χρειαστεί πρόσθετη στήριξη για να µπορέσουν οι 



 

EL 14   EL 

πλέον ευπαθείς από αυτές να προσαρµοστούν στην αλλαγή του κλίµατος. Η Ε.Ε. και 
άλλοι πρέπει επίσης να τις βοηθήσουν να αυξήσουν την πρόσβασή τους στον CDM. 

6.3. Περαιτέρω στοιχεία 

Μια µελλοντική διεθνής συµφωνία πρέπει επίσης να πραγµατεύεται τα εξής: 

• Η τεχνολογική αλλαγή απαιτεί περαιτέρω διεθνή συνεργασία στον τοµέα της 
έρευνας και της τεχνολογίας. Η Ε.Ε. πρέπει να εντείνει σηµαντικά τη συνεργασία 
της στον τοµέα της έρευνας και τεχνολογίας µε τις τρίτες χώρες. Μεταξύ άλλων, 
πρέπει να κατασκευασθούν µεγάλης κλίµακας έργα τεχνολογικής επίδειξης σε 
βασικές αναπτυσσόµενες χώρες, ιδίως σχετικά µε τη δέσµευση άνθρακα και την 
αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηµατισµούς. Η διεθνής ερευνητική συνεργασία 
πρέπει επίσης να συµβάλλει στον ποσοτικό προσδιορισµό των περιφερειακών και 
τοπικών επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίµατος, καθώς και στην ανάπτυξη 
των κατάλληλων στρατηγικών προσαρµογής και άµβλυνσης των επιπτώσεων. 
Επιπλέον, πρέπει να ασχοληθεί, µεταξύ άλλων, µε την αλληλεπίδραση µεταξύ 
ωκεανών και αλλαγής του κλίµατος. 

• Οι εκποµπές που οφείλονται στην καθαρή απώλεια δασοκάλυψης πρέπει να 
παύσουν να αυξάνονται εντελώς εντός δύο δεκαετιών και να αντιστραφούν στη 
συνέχεια. Οι επιλογές για την αντιµετώπιση της αποψίλωσης των δασών 
περιλαµβάνουν αποτελεσµατικές διεθνείς και εσωτερικές δασικές πολιτικές 
συνδυασµένες µε οικονοµικά κίνητρα. Χρειάζεται η εφαρµογή - σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα - µεγάλης κλίµακας πιλοτικών προγραµµάτων, για να 
διερευνηθούν αποτελεσµατικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν εθνική δράση και 
διεθνή στήριξη. 

• Τα µέτρα για την υποβοήθηση των χωρών να προσαρµοστούν στις αναπόφευκτες 
συνέπειες της αλλαγής του κλίµατος θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της µελλοντικής παγκόσµιας συµφωνίας για το κλίµα. Η ανάγκη προσαρµογής 
στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στις 
δηµόσιες και ιδιωτικές επενδυτικές αποφάσεις. Βασιζόµενη στην εφαρµογή του 
κοινοτικού σχεδίου δράσης για την αλλαγή του κλίµατος και την ανάπτυξη, το 
οποίο πρόκειται να αναθεωρηθεί το 2007, η Ε.Ε. πρέπει να διευρύνει την 
οικοδόµηση συµµαχιών µε τις αναπτυσσόµενες χώρες στους τοµείς της 
προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος και της άµβλυνσης των συνεπειών της. 

• Μια διεθνής συµφωνία για πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, η οποία θα δεσµεύει 
τις βασικές χώρες παραγωγής συσκευών, θα είναι επωφελής για την πρόσβαση 
στην αγορά και θα συµβάλει στη µείωση των εκποµπών GHG. 
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