
Θέσεις της Ε.Ε. ενόψει της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την αλλαγή του κλίματος 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος (έγγραφο Συμβουλίου 14790/09, 

21 Οκτωβρίου 2009) 
 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 
 
I. Εισαγωγή 
 
1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 3ης Μαρτίου 2009, των 
Συμβουλίων Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin) του Μαρτίου και του Ιουνίου, του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (GAERG) του Μαρτίου και των Ευρωπαϊκών 
Συμβουλίων του Μαρτίου και του Ιουνίου. 
 
2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι για την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος απαιτείται αειφόρος 
οικονομική μεγέθυνση και κοινωνική ανάπτυξη με ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι μια τέτοια ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές είναι εφικτή αλλά απαιτεί συντονισμένη 
παγκόσμια συνεργασία και προσπάθεια την οποία ενεργοποιεί και υποστηρίζει ένα συνολικό διεθνές 
κανονιστικό πλαίσιο δυνάμει της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
(UNFCCC).  
 
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ εν προκειμένω το δικαίωμα στην αειφόρο ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων 
χωρών. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ότι η αλλαγή του κλίματος υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες μείωσης 
της φτώχειας και της πείνας και αποτελεί σοβαρή απειλή όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της χιλιετίας. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την πρόθεσή του να ενισχύσει εν προκειμένω τις συμμαχίες και τις 
συμπράξεις του με τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ειδικότερα με την Αφρική, τις χώρες της Λατινικής 
Αμερικής, τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ) και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη. 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ τη δέσμευσή του για την επίτευξη παγκόσμιας, φιλόδοξης και συνολικής 
συμφωνίας για το κλίμα στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009 με βάση το χάρτη πορείας του Μπαλί.  
  
4. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τα αμοιβαία κοινά οφέλη που συνεπάγεται η επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας 
για τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες• τονίζει επίσης ότι τόσο η διάσταση του φύλου όσο 
και κοινωνικές πτυχές καθώς και το ζήτημα της απασχόλησης πρέπει να ενσωματωθούν στις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η επιτυχής έκβαση της 
Διάσκεψης της Κοπεγχάγης έχει μεγάλη σημασία για την εξασφάλιση της βιοποικιλότητας και των 
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στο μέλλον. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ το ρόλο που θα διαδραματίσουν οι αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των δράσεων μετριασμού και προσαρμογής και ΖΗΤΕΙ να 
αναγνωριστεί ο ρόλος αυτός σε μια ενδεχόμενη συμφωνία της Κοπεγχάγης. 
 
5. ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τις δηλώσεις για την αλλαγή του κλίματος στις οποίες προέβησαν 
το Φόρουμ των μεγαλύτερων οικονομιών για την ενέργεια και το κλίμα (Major Economy Forum-MEF) και 
η Ομάδα των Οκτώ (G8) στη Λ’Άκουιλα. ΕΠΙΘΥΜΕΙ ιδιαιτέρως να τονίσει τη σημασία των 
αποτελεσμάτων του MEF όπου οι μετέχουσες χώρες, μεταξύ αυτών καίριας σημασίας αναπτυσσόμενες 
χώρες, δέχθηκαν την επιστημονική άποψη που υποστηρίζει ότι η μέση θερμοκρασία του πλανήτη δεν 
πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και ότι οι εκπομπές σε 
παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να φθάσουν στο μέγιστο ύψος τους το συντομότερο δυνατό, 
την αναγνώριση εκ μέρους της G8 του παγκόσμιου στόχου για μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά 
50% τουλάχιστον ως το 2050 καθώς και ότι, στο πλαίσιο αυτού του στόχου, οι ανεπτυγμένες χώρες θα 
πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους συγκεντρωτικά κατά 80% ή περισσότερο ως το 2050. 
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ το γεγονός ότι όλες οι χώρες του MEF είναι πρόθυμες να αναλάβουν άμεσα δράσεις 
των οποίων οι προβλεπόμενες συνέπειες στις εκπομπές αερίων αποτελούν ουσιαστική παρέκκλιση από 
τις συνήθεις πρακτικές τους μεσοπρόθεσμα, να εκπονήσουν σχέδια οικονομικής ανάπτυξης με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να λάβουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών που προκαλούνται 
από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών και να εδραιώσουν μια παγκόσμια σύμπραξη για 
την προώθηση μετασχηματιστικών τεχνολογιών με χαμηλή έκλυση διοξειδίου του άνθρακα και χωρίς 
αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα. 
 
6. ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ την αποφασιστικότητα που εξέφρασαν πολλοί ηγέτες κατά την 
εκδήλωση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όσον αφορά την επείγουσα 
επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη φιλόδοξης και συνολικής συμφωνίας στην 
Κοπεγχάγη. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη πολιτικής στήριξης από διαδικασίες εκτός UNFCCC οι 
οποίες θα πρέπει να συνεισφέρουν στη διαδικασία UNFCCC και ΤΟΝΙΖΕΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ότι παρά τη 
σημειωθείσα πρόοδο στη διαπραγματευτική σύνοδο της UNFCCC στη Μπανγκόκ, ο ρυθμός των 
διαπραγματεύσεων πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω προκειμένου να επιτευχθεί μια φιλόδοξη συμφωνία 
στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης κατόπιν τούτου, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη να εστιαστούν οι 



μελλοντικές διαπραγματευτικές σύνοδοι σε όλα τα καίρια ουσιώδη στοιχεία μιας ενδεχόμενης συμφωνίας 
στην Κοπεγχάγη.  
  
ΙΙ. Μετριασμός 
 
7. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία της Κοπεγχάγης πρέπει να βασίζεται στα 
βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία που υπέβαλε η Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του 
Κλίματος (IPCC) στην Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησής της (ΑR4) καθώς και σε επιστημονικές μελέτες που 
δημοσιεύθηκαν έκτοτε, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η επίτευξη του στόχου των 2°C προϋποθέτει με τη σειρά του 
ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα κορυφωθούν πριν από το 2020 το αργότερο και θα 
μειωθούν κατά 50% τουλάχιστον σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2050 και στη συνέχεια θα 
εξακολουθήσουν να μειώνονται, ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΕΙ ότι οι στόχοι αυτοί απαιτούν από όλα τα μέρη να 
αναλάβουν θαρραλέες, οικονομικά αποδοτικές και ταχείες δράσεις ώστε να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για την επίτευξη ενός επιτυχούς αποτελέσματος στην Κοπεγχάγη. 
 
8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο στόχος των 2°C συνιστά το επίπεδο των φιλοδοξιών για τη λήψη σε 
παγκόσμια κλίμακα δράσεων μετριασμού, ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της IPCC στην AR4 
και πλέον πρόσφατες μελέτες, οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει ως σύνολο να μειώσουν τις εκπομπές 
τους των αερίων του θερμοκηπίου κάτω από τα επίπεδα του 1990 μέσω εγχώριων και 
συμπληρωματικών διεθνών προσπαθειών μεταξύ 25 και 40% έως το 2020 και μεταξύ 80 και 95% έως το 
2050, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες ως σύνολο, θα πρέπει να παρεκκλίνουν αισθητά κάτω του ρυθμού 
αύξησης των εκπομπών που προβλέπεται επί του παρόντος, της τάξης του 15-30% έως το 2020. 
 
9. ΚΑΛΕΙ όλα τα μέρη, ως συμβαλλόμενο μέρος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας της Κοπεγχάγης, να 
ενστερνιστούν το στόχο των 2˚C και να συμφωνήσουν για τις κατά 50% τουλάχιστον παγκόσμιες 
μειώσεις των εκπομπών, και τις κατά 80-95% τουλάχιστον, συνολικές μειώσεις των εκπομπών των 
αναπτυγμένων χωρών, ως μέρος αυτών των παγκοσμίων μειώσεων των εκπομπών, έως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να παρέχουν τόσο την προσδοκία όσο και 
το μέτρο σύγκρισης για τη θέσπιση μεσοπρόθεσμων στόχων που θα υπόκεινται σε τακτική επιστημονική 
επανεξέταση. 
 
10. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων όπως οι τρέχουσες δημογραφικές προβολές, 
το παγκόσμιο μέσο κατά κεφαλήν επίπεδο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθεί γύρω 
στους δύο τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 και ότι, μακροπρόθεσμα, θα 
απαιτείται η σταδιακή σύγκλιση των κατά κεφαλήν εθνικών εκπομπών μεταξύ ανεπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων χωρών, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων.  
  
11. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να πρωτοστατήσουν στην καταπολέμηση 
της αλλαγής του κλίματος και των αρνητικών επιπτώσεών της και ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την πρόταση της ΕΕ 
σύμφωνα με την οποία οι δεσμεύσεις για τη συνολική μείωση των εκπομπών των αναπτυγμένων χωρών 
να είναι της τάξης του 30% κάτω από τις τιμές του 1990, έως το 2020. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ με ΑΝΗΣΥΧΙΑ ότι το 
σύνολο των προτάσεων των αναπτυγμένων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη για τις 
μεσοπρόθεσμες μειώσεις των εκπομπών παραμένει ανεπαρκές για την επίτευξη των ως άνω βασιζόμενων 
σε επιστημονικές μελέτες απαιτήσεων, και ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ ως εκ τούτου τις αναπτυγμένες χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη να εξαγγείλουν περισσότερο φιλόδοξες προτάσεις μείωσης των εκπομπών πριν από 
την Κοπεγχάγη.  
 
12. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για το γεγονός ότι οι πλέον πρόσφατες απογραφές για το 
2007 παρουσιάζουν σαφώς τη συνεχιζόμενη μείωση των συνολικών εκπομπών της ΕΕ• ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ 
ότι η ΕΕ είναι στη σωστή οδό της επίτευξης των στόχων της στο πλαίσιο της πρώτης περιόδου 
δεσμεύσεων βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
 
13. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ τη δέσμευσή της να προχωρήσει σε μείωση κατά 30% εν σχέσει προς 
τα επίπεδα του 1990, συμβάλλοντας στην επίτευξη παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για την 
περίοδο μετά το 2012, εφόσον και άλλες αναπτυγμένες χώρες δεσμευθούν για ανάλογη μείωση 
εκπομπών και οι ανεπτυγμένες χώρες συμβάλουν καταλλήλως σύμφωνα με τις ευθύνες και τις 
αντίστοιχες δυνατότητές τους. 
 
14. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η ΕΕ θα διεξαγάγει περαιτέρω αναλύσεις των προτεινόμενων δεσμεύσεων, 
δράσεων και συμβολών όλων των υπόλοιπων συμβαλλομένων μερών• ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι η ΕΕ πρέπει 
να λάβει υπόψη της θέματα ικανοτήτων και ευθυνών, για να αξιολογήσει δε τις προτεινόμενες 
δεσμεύσεις των αναπτυσσομένων χωρών, να χρησιμοποιήσει έναν ισορροπημένο συνδυασμό κριτηρίων, 
όπως φερ' ειπείν:  



 η ικανότητα πληρωμής για τις μειώσεις εγχώριων εκπομπών και αγοράς πιστωτικών μορίων από 
μειώσεις εκπομπών από τις αναπτυσσόμενες χώρες• 
 η δυνατότητα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου• 
 η εγχώρια έγκαιρη δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου• 
 δημογραφικές τάσεις και συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
ούτως ώστε να προετοιμαστεί η ΕΕ να αποφασίσει αν θα εφαρμοστεί η δέσμευση για 30% μείωση των 
εκπομπών. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η ανάλυση της συγκρισιμότητας δεσμεύσεων, δράσεων και συνεισφορών 
θα διεξαχθεί επίσης με σημείο αναφοράς το στόχο των 2°C. 
  
15. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ το στόχο της ΕΕ στα πλαίσια των απαραίτητων σύμφωνα με την IPCC μειώσεων, 
από τις αναπτυγμένες χώρες ως σύνολο, κατά 80-95% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990. 
 
16. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι τουλάχιστον για όλα τα μέρη που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 
UNFCCC καθώς και για όλα τα σημερινά κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες να προσχωρήσουν στην ΕΕ 
χώρες και τις δυνητικά υποψήφιες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της UNFCCC θα 
πρέπει να αναλάβουν φιλόδοξες δεσμευτικές υποχρεώσεις ποσοτικά εκπεφρασμένου περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών, ΚΑΛΕΙ άλλα μέρη που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, με επίπεδο 
ανάπτυξης και κατά κεφαλή ΑΕγχΠ συγκρίσιμα με εκείνα της ομάδας των ανεπτυγμένων χωρών, ιδίως δε 
τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και τις υποψήφιες χώρες, να προβούν σε παρόμοιες δεσμεύσεις ανάλογες με 
τις ευθύνες, τις ικανότητες και τις εθνικές τους περιστάσεις. 
 
17. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες καταβάλλουν ήδη έντονες και αυξανόμενες 
προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών τους αερίων του θερμοκηπίου. ΕΚΤΙΜΑ ότι οι προτάσεις 
ανάληψης δράσης των αναπτυσσόμενων χωρών θα πρέπει να αιτιολογηθούν περαιτέρω, να δεχθούν 
ενθαρρύνσεις και να ενισχυθούν, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι υφίσταται σημαντικό πεδίο για το συνδυασμό 
δράσεων μετριασμού με την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, ειδικότερα στις προηγμένες οικονομικά 
αναπτυσσόμενες χώρες και ότι η επίτευξη μιας φιλόδοξης συνολικής συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντικές χρηματοδοτικές ροές στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω μιας ενισχυμένες αγοράς διοξειδίου 
του άνθρακα, ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τις προηγμένες οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες, ήδη πριν από την Κοπεγχάγη, με προτάσεις για την εφαρμογή φιλόδοξων δράσεων 
μετριασμού ως μέρος της συμβολής τους στην παγκόσμια προσπάθεια που θα συνάδει με το επίπεδο 
παγκόσμιας φιλοδοξίας που απαιτείται για να παραμείνει ο στόχος των 2οC στα όρια του εφικτού, ΚΑΛΕΙ 
ειδικότερα τις προηγμένες οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες να περιλάβουν στα σχέδιά τους 
οικονομικής ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα φιλόδοξες δράσεις μετριασμού, και 
μέσω της θέσπισης τομεακών κατωτάτων ορίων και στόχων, και να παρουσιάσουν με ποιο τρόπο η 
αύξηση των εκπομπών θα αποδεσμευθεί από την οικονομική μεγέθυνση και θα εντάξουν τις εν λόγω 
δράσεις, κατώτατα όρια και στόχους σε μια διεθνή συμφωνία, ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟ ότι σε αρκετές 
προηγμένες οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες, παρόμοιες συνδυασμένες δράσεις μπορούν να 
οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών έως και 30% ή και περισσότερο κάτω του ρυθμού αύξησης των 
εκπομπών που προβλέπεται επί του παρόντος έως το 2020. 
  
18. ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙ ότι σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο ανταγωνιστικών αγορών, ο 
κίνδυνος διαρροής του διοξειδίου του άνθρακα είναι ανησυχητικός για ορισμένους τομείς όπως οι 
ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό• ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ 
περαιτέρω ότι αυτός ο κίνδυνος αναλύεται και εξετάζεται στη νέα οδηγία για το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΤS) κατά τρόπον ώστε, 
προκειμένου να προφυλάσσεται η περιβαλλοντική ακεραιότητα των ενωσιακών πολιτικών υπό το πρίσμα 
της έκβασης των διεθνών διαπραγματεύσεων και του βαθμού στον οποίον αυτές οδηγούν σε συνολικές 
μειώσεις των αερίων θερμοκηπίου, να μπορούν να εξεταστούν τυχόν ενδεδειγμένα μέτρα που θα 
λαμβάνονται σε συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες για το εμπόριο• ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η σύναψη 
φιλόδοξης διεθνούς συμφωνίας αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού. 
 
19. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μια ενδεχόμενη συμφωνία της 
Κοπεγχάγης οι στόχοι της παγκόσμιας μείωσης εκπομπών για τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες 
μεταφορές που θα συνάδουν με την πορεία της παγκόσμιας μείωσης προς την επίτευξη του στόχου των 
2°C, και ότι τα μέρη θα πρέπει να δεσμευθούν να εργασθούν μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής 
Αεροπορίας (ICAO) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) ώστε να διευκολύνουν τη σύναψη 
συμφωνίας που δεν θα οδηγεί σε ανταγωνιστικές στρεβλώσεις ή διαρροές διοξειδίου του άνθρακα, η 
οποία θα συμφωνηθεί το 2010 και θα εγκριθεί μέχρι το 2011• ΕΚΤΙΜΑ ότι προκειμένου για τις 
διαπραγματεύσεις στους κόλπους της 15ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του 
Κλίματος (COP 15), οι στόχοι της παγκόσμιας μείωσης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις 
διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να οριστούν από τη UNFCCC σε -10% για τον 
τομέα των αεροπορικών μεταφορών και σε -20% για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών κάτω από 
τα επίπεδα του 2005 έως το 2020, για να εφαρμοστούν παγκοσμίως κατά τρόπο που να διασφαλίζονται 



ίσοι όροι ανταγωνισμού, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ στο σημείο αυτό ότι η ΕΕ στηρίζει τη χρήση μέσων της 
παγκόσμιας αγοράς για τη μείωση των εκπομπών από τους τομείς αυτούς και ότι η ICAO και ο IMO θα 
πρέπει να αναπτύξουν αντιστοίχως παγκόσμια μέσα. 
 
20. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η ταχεία κατάργηση των υδροχλωροφθορανθράκων (HCFC) δυνάμει του 
πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία αύξηση των εκπομπών 
υδροφθορανθράκων (HFC), πολλοί εκ των οποίων είναι πολύ ισχυρά αέρια θερμοκηπίου• 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την πρότασή του να περιληφθεί στη συμφωνία της Κοπεγχάγης διακανονισμός 
μείωσης των εκπομπών HFC, σύμφωνα με την οποία τα HFC παραμένουν στο καλάθι των αερίων που 
καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο ή από την πράξη που θα το διαδεχθεί, ΕΚΤΙΜΑ ότι ο 
διακανονισμός αυτός θα εκπονηθεί σε στενή συνεργασία με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που 
αποσκοπεί στην εφαρμογή των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών εφαρμογής. 
 
21. ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΕΙ το δυναμικό των δράσεων μετριασμού στη γεωργία και την ανάγκη 
περισσότερο αποδοτικής σε επίπεδο εκπομπών γεωργικής παραγωγής• ΤΟΝΙΖΕΙ τις ιδιαίτερα σημαντικές 
διασυνδέσεις μεταξύ του περιορισμού της αποψίλωσης, της μείωσης της φτώχειας και της κατοχύρωσης 
μακροπρόθεσμα βιώσιμης παγκόσμιας επισιτιστικής παραγωγής• ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι θα πρέπει να 
υπάρξει μέριμνα για επισιτιστική ασφάλεια• ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ συνεπώς ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθεί 
κατάλληλα η γεωργία σε μια ενδεχόμενη συμφωνία της Κοπεγχάγης, και δη σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο• 
ΤΟΝΙΖΕΙ στο σημείο αυτό την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι δράσεις μετριασμού και προσαρμογής στο 
γεωργικό τομέα των αναπτυσσόμενων χωρών, ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να διερευνήσει περαιτέρω τις σχετικές 
επιλογές της ενθάρρυνσης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις διαδικασιών μέτρησης, 
κοινοποίησης και επαλήθευσης ΜRV (measurement, reporting, and verification -MRV). 
  
III. Προσαρμογή 
 
22. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η αλλαγή του κλίματος επιτελείται ήδη, ότι πολλές ευάλωτες χώρες 
υφίστανται ήδη τις επιπτώσεις από την αλλαγή αυτή και ότι η ικανότητα αντιμετώπισης των αρνητικών 
επιπτώσεων του κλίματος ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών, ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η προσαρμογή είναι 
απαραίτητο συμπλήρωμα των δράσεων μετριασμού, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ως εκ τούτου ότι η προσαρμογή 
πρέπει να αντιμετωπιστεί συνεκτικά από όλα τα μέρη μιας ενδεχόμενης συμφωνίας της Κοπεγχάγης, και 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στο πλαίσιο αυτό την πρότασή του για σύσταση Πλαισίου δράσης για την προσαρμογή 
ως μέρους της συμφωνίας αυτής, το οποίο θα αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο ανθεκτικής 
στην αλλαγή του κλίματος μέσω αποτελεσματικών δράσεων προσαρμογής ως αναπόσπαστο μέρος της 
αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα μέρη του πλανήτη, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη της αποτελεσματικής 
ενσωμάτωσης της προσαρμογής στον εθνικό και τομεακό προγραμματισμό καθώς και στις στρατηγικές 
και πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και στην αναπτυξιακή συνεργασία, για την 
ενίσχυση της προσέγγισης «από τη βάση προς την κορυφή» που θα βασίζεται σε υφιστάμενους και 
εφόσον απαιτηθεί, σε αναμορφωμένους θεσμούς και στις δομές των αναπτυσσόμενων χωρών, και για 
την προαγωγή της ενισχυμένης περιφερειακής συνεργασίας, των διατομεακών προσεγγίσεων καθώς και 
της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ανάγκες προσαρμογής και οι 
αντιδράσεις υπαγορεύονται από τις συγκυρίες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις ειδικές 
περιστάσεις και τις προτεραιότητες. 
 
23. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ το σχέδιο δράσης του Μπαλί και ειδικότερα όσον αφορά την ενισχυμένη δράση 
για την πρόβλεψη νέων και πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η αναπτυξιακή 
συνεργασία οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών που 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, ειδικότερα όσον αφορά τις 
ΛΑΧ και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, καθώς και τις χώρες της Αφρικής που πλήττονται 
από την ξηρασία, την απερήμωση και τις πλημμύρες όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης του Μπαλί. Η 
συνεργασία αυτή θα βασίζεται στην παρεχόμενη στήριξη μέσω των διμερών και πολυμερών διαύλων 
(περιλαμβανομένων και των κεφαλαίων της UNFCCC), και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη μετάβασης σε μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση για την ενσωμάτωση της αντοχής στην αλλαγή του κλίματος 
στις εθνικές πολιτικές, με στήριξη εφόσον απαιτείται από τη δημόσια χρηματοδότηση. 
 
24. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ότι οι αναπόφευκτες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος θα 
επηρεάσουν την αποδοτικότητα των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων που μπορούν να αποδειχθούν 
ζωτικής σημασίας για την αντοχή στις αλλαγές του κλίματος και την προσαρμογή τους σε αυτές καθώς 
και το ρυθμιστικό ρόλο των οικοσυστημάτων στο κλιματικό σύστημα, ΤΟΝΙΖΕΙ τη συνάφεια και τη 
σχέση με άλλα διεθνή, περιφερειακά και εθνικά προγράμματα, οργανισμούς και ενδιαφερόμενους τα 
οποία εφαρμόζουν δραστηριότητες προσαρμογής, αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου και άλλες 
συναφείς δραστηριότητες, ΤΟΝΙΖΕΙ σχετικά την άμεση εφαρμογή της στρατηγικής περιορισμού του 
κινδύνου καταστροφών της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις πιθανές επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, μεταξύ άλλων, στους υδάτινους πόρους και στη διαχείρισή τους, στη βιώσιμη 



διαχείριση των δασών, στο σχεδιασμό των χρήσεων γης, την υγεία, τις εδαφολογικές συνθήκες, τη 
βιοποικιλότητα, την αγροτική παραγωγή, την επισιτιστική ασφάλεια και τις προσπάθειες για τον 
περιορισμό του κινδύνου καταστροφών, και ως εκ τούτου ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη ενίσχυσης των 
προσπαθειών για περαιτέρω εκμετάλλευση των συνεργιών μεταξύ της UNFCCC και άλλων συμβάσεων 
των ΗΕ, συγκεκριμένα της σύμβασης του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα, της σύμβασης του ΟΗΕ για την 
απερήμωση, καθώς και μεταξύ της UNFCCC και διαδικασιών και προγραμμάτων που εφαρμόζονται από 
Γραφεία των Ηνωμένων Εθνών και άλλους οργανισμούς, και ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ όλους τους διεθνείς 
ενδιαφερομένους, τους οργανισμούς και τους θεσμούς που ενέχονται σε δραστηριότητες προσαρμογής, 
αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων και σε άλλες συναφείς δραστηριότητες, να συνεργαστούν και 
ενσωματώσουν τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στις εργασίες τους σύμφωνα με μια ενδεχόμενη 
συμφωνία της Κοπεγχάγης. 
 
25. ΤΟΝΙΖΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ την ανάγκη να συνεχιστεί η συνεργασία για τη βελτίωση της έρευνας και 
της συστηματικής παρακολούθησης και την ενίσχυση των ικανοτήτων στις ευάλωτες αναπτυσσόμενες 
χώρες, καθώς και για την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης ως προς την προσαρμογή, 
περιλαμβανομένης της συστηματικής παρακολούθησης του κλίματος και της εξέλιξης περιφερειακών 
σεναρίων για το κλίμα, και της δυνατότητας παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για το κλίμα, 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ σχετικά τη σύσταση ενός παγκόσμιου πλαισίου για τις υπηρεσίες για το κλίμα, όπως 
αποφασίστηκε πρόσφατα κατά την τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη για το κλίμα του Παγκόσμιου 
Μετεωρολογικού Οργανισμού. 
 
  
26. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την ενεργοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής του 
Πρωτοκόλλου του Κυότο και ευελπιστεί στην εκταμίευση κεφαλαίων για τη στήριξη συγκεκριμένων 
δράσεων προσαρμογής, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι θα απαιτηθεί περαιτέρω χρηματοδότηση για τη στήριξη της 
προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι πρέπει να κλιμακωθεί η στήριξη της 
προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες, έως το 2012 και μετά, εστιάζοντας την προσοχή στις χώρες 
και περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, και 
ειδικότερα στις ΛΑΧ και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και τις χώρες της Αφρικής που 
πλήττονται από την ξηρασία, την απερήμωση και τις πλημμύρες, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η στήριξη αυτή θα 
παρέχεται κατ’ αρχήν σε επείγουσες ανάγκες, όπως εντοπίζονται στα εθνικά προγράμματα δράσης για 
την προσαρμογή και σε άλλα συναφή έγγραφα, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης τόσο της UNFCCC 
όσο και θεσμικών οργάνων και διαύλων που δεν είναι μέλη της UNFCCC, μεταξύ άλλων, για τη 
δημιουργία υποδομών σε χώρες εταίρους για την έναρξη της ενσωμάτωσης της προσαρμογής στον 
εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό, βελτιώνοντας τη γνωστική βάση για την προσαρμογή και 
ενισχύοντας την εμπειρία σε τομείς όπως τα ειδικά πιλοτικά προγράμματα για τις ασφάλειες ως εργαλεία 
αξιολόγησης του κινδύνου. 
 
27. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την ανάγκη της παρακολούθησης και της επανεξέτασης των δράσεων και της 
στήριξης της προσαρμογής για όλους τους ενδιαφερόμενους για τη διάδοση των πληροφοριών και των 
διδαγμάτων για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δράσεων 
προσαρμογής και τη διασφάλιση της καταλληλότητας της παρεχόμενης στήριξης, και ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ η 
χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται και λαμβάνεται για την προσαρμογή να περικλείεται στις εκθέσεις 
των εθνικών ανακοινώσεων των μερών. 
  
 
IV. Μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών, Προώθηση της 
διατήρησης, αειφόρος διαχείριση των δασών και ενίσχυση των αποθηκευμένων στα δάση ποσοτήτων 
διοξειδίου του άνθρακα, Χρήση γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοκομικές δραστηριότητες, 
Καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες και περίοδοι δέσμευσης 
 
28. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τα συμπεράσματά του της 8ης Δεκεμβρίου 2008, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη σημασία 
της δράσης για τη μείωση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών (Reduce deforestation and 
forest degradation - REDD) και επίσης για την διατήρηση, την αειφόρο διαχείριση των δασών και την 
ενίσχυση των αποθηκευμένων στα δάση ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στις αναπτυσσόμενες 
χώρες (Conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in 
developing countries - REDD+), καθώς και τους στόχους της ΕΕ για μείωση της μεικτής αποψίλωσης 
των τροπικών δασών κατά 50% τουλάχιστον έως το 2020, σε σύγκριση με τα ισχύοντα επίπεδα και για 
ανάσχεση της παγκόσμιας απώλειας δασικών εκτάσεων μέχρι το 2030 το αργότερο. 
 
29. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι κατά τις δραστηριότητες REDD+ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθώς 
και να αποφεύγονται οι διαμάχες με πρακτικές ιθαγενών και τοπικών κοινοτήτων και να διαφυλάσσονται 
οπωσδήποτε η βιοποικιλότητα, οι υπηρεσίες οικοσυστημάτων και τα κοινωνικά κοινά οφέλη. 
 



30. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, εν γένει, θα είναι απαραίτητη η βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για να 
εκπονούνται ακριβή δεδομένα και για τη δημιουργία υποδομών για τη σύσταση και εφαρμογή 
αποτελεσματικού και αξιόπιστου πλαισίου ώστε να υπαχθεί το REDD+ στα σχέδιά τους οικονομικής 
ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη συμβολή 
πρωτοβουλιών όπως εκείνης του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη 
διακυβέρνηση και το εμπόριο (Forest Law Enforcement Governance and Trade - FLEGT). 
  
31. ΕΚΤΙΜΑ ότι κατάλληλη προσέγγιση είναι η σταδιακή, με σεβασμό στην περιβαλλοντική 
ακεραιότητα και στον στόχο των 2˚C• ΕΚΤΙΜΑ ότι η στην προπαρασκευαστική φάση θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η εξέλιξη στρατηγικών REDD+, η κατάρτιση εθνικών καταλόγων 
δασών, σχέδια παρακολούθησης και δραστηριότητες επίδειξης, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι ορισμένες χώρες θα 
πρέπει σύντομα να είναι έτοιμες για την εφαρμογή δεύτερης φάσης κατά την οποία θα εφαρμοστούν 
μέτρα σχετικά με τη δασική διαχείριση, μεταξύ άλλων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως οι 
μεταρρυθμίσεις της εγγείου ιδιοκτησίας και η επιβολή της δασικής νομοθεσίας μέσω δημόσιας 
χρηματοδότησης • ΕΚΤΙΜΑ ότι σε τρίτη φάση θα προκύψει μηχανισμός βασισμένος στις επιδόσεις, με 
τον οποίο θα αξιολογούνται οι μειώσεις των εκπομπών σε σύγκριση με εθνικό επίπεδο αναφοράς το 
οποίο θα αναθεωρείται και θα επαληθεύεται από ανεξάρτητη αρχή και θα καθορίζεται βάσει ιστορικών 
τάσεων και προβολών, ΕΚΤΙΜΑ ότι οι επαληθευμένες μειώσεις των εκπομπών θα χρησιμοποιηθούν 
μεσοπρόθεσμα για συμμόρφωση σε αυστηρούς ποσοτικούς περιορισμούς και ότι ενδέχεται, βάσει της 
κεκτημένης πείρας και κατόπιν εμπεριστατωμένης επανεξέτασης, να ενσωματωθούν σταδιακά, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στη διεθνή αγορά διοξειδίου του άνθρακα, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της αγοράς και ότι θα τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές μέτρησης, 
αναφοράς και επαλήθευσης• ΕΚΤΙΜΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι η ΕΕ πρέπει να δεχθεί την ιδέα της χρήσης των 
απαιτήσεων περί υποβολής απλουστευμένων εκθέσεων σε συνδυασμό με συντηρητικές εκτιμήσεις των 
μειώσεων των εκπομπών πριν από την τρίτη φάση του εν λόγω μηχανισμού που βασίζεται στις επιδόσεις 
.  
 
32. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι οι λογιστικοί κανόνες για τη διαχείριση της χρήσης γης, της μεταβολής 
της χρήσης γης και της δασοκομίας στις μελλοντικές δεσμεύσεις των ανεπτυγμένων χωρών θα 
ενθαρρύνουν δράσεις μετριασμού σε αυτούς τους τομείς και θα διασφαλίζουν τη μονιμότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνεται μέριμνα για την αναγνώριση της έγκαιρης 
δράσης και ΦΡΟΝΕΙ ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψη τη στοχοθεσία μιας εκάστης 
χώρας• ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η IPCC στην AR4 (4th Assessment report – 4η έκθεση αξιολόγησης) συμπεραίνει ότι 
μακροπροθέσμως μία βιώσιμη στρατηγική διαχείρισης δασών με στόχο τη διατήρηση ή και αύξηση του 
άνθρακα που είναι αποταμιευμένος στα δάση με παράλληλη εξασφάλιση της ετήσιας παραγωγής ξυλείας 
κατασκευών, ξυλείας κατάτριψης, ξυλείας για ενέργεια από το δάσος θα φέρει τα μεγαλύτερα οφέλη 
μετριασμού, ΤΟΝΙΖΕΙ σχετικά το ρόλο των προϊόντων ξυλείας που παράγονται με βιώσιμο τρόπο ως 
υλικών που δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα και προτείνει ως εκ τούτου να υπαχθούν τα 
προϊόντα υλοτομημένου ξύλου στους τρόπους υπολογισμού μιας ενδεχόμενης συμφωνίας της 
Κοπεγχάγης, ταυτόχρονα δε τονίζει την ανάγκη ορθών, διαφανών και αξιόπιστων δεδομένων και 
μεθοδολογιών.  
  
33. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι μέσω των μελλοντικών λογιστικών κανόνων για τη δασική διαχείριση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ περισσότερων κινήτρων για τη δέσμευση για τη 
χρήση προϊόντων ξυλείας και ενέργειας από βιομάζα, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη μελλοντικών 
λογιστικών κανόνων για τη διαφύλαξη της περιβαλλοντικής ακεραιότητας της ενδεχόμενης συμφωνίας 
της Κοπεγχάγης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες που συνδέονται με τις 
μεθόδους μέτρησης και πρόβλεψης των ροών LULUCF GHG (Land Use, Land Use Change and Forestry) 
με υψηλότερο βαθμό ακρίβειας, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τις περαιτέρω συζητήσεις με τα 
άλλα μέρη ως προς τους λογιστικούς κανόνες για τη δασική διαχείριση κατά τις οποίες η ΕΕ είναι 
πρόθυμη να συζητήσει προγράμματα που βασίζονται στη χρήση επιπέδου αναφοράς (γραμμή) η οποία 
περιλαμβάνει ένα περιβαλλοντικά έγκυρο χρονικό διάστημα (λωρίδα), ενώ ΕΧΕΙ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ότι οι εθνικές περιστάσεις, όπως είναι η ηλικία των δασών, μπορεί να απαιτούν ένα βαθμό 
ευελιξίας για τις χώρες, όσον αφορά την επιλογή του επιπέδου αναφοράς περιλαμβανομένης και της 
χρήσης ιστορικών δεδομένων ή τεκμηριωμένων και διαφανών προβολών υποκείμενων σε αναθεώρηση 
και επαλήθευση από ανεξάρτητες αρχές• στη συζήτηση αυτή θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί η 
προσέγγιση «ακαθάριστο-καθαρό» (συνολική ροή του διοξειδίου του άνθρακα κατά την περίοδο 
δέσμευσης) με έκπτωση• ΕΚΤΙΜΑ ότι λογιστικοί κανόνες πρέπει να αφορούν εκπομπές και δεσμεύσεις 
που σχετίζονται με ακραία φαινόμενα (ανωτέρα βία) ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος να μην μπορούν τα 
συμβαλλόμενα μέρη να συμμορφώνονται με τους στόχους μετριασμού λόγω αυτών των φαινομένων. 
ΘΕΩΡΕΙ ότι, εφ' όσον παρέχεται μια τέτοια ευελιξία, η λογιστική της δασικής διαχείρισης θα πρέπει, 
τουλάχιστον μακροπρόθεσμα, να καταστεί υποχρεωτική για όλα τα μέρη που θα αναλάβουν τις 
ποσοτικές δεσμεύσεις μιας ενδεχόμενης συμφωνίας της Κοπεγχάγης. 
 



34. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οποιαδήποτε σύσταση περιόδων δέσμευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μηχανισμό για την ενσωμάτωση τακτικών επανεξετάσεων των δεσμεύσεων και των δράσεων, τόσο όσον 
αφορά την κλίμακα των στόχων μείωσης όσο και τη φύση των δεσμεύσεων και των δράσεων, 
περιλαμβανομένης και μιας συνολικής επανεξέτασης το αργότερο μέχρι το 2016 με εξέταση των 
μελλοντικών απαιτήσεων και στόχων για μείωση των εκπομπών, βάσει της πέμπτης έκθεσης 
αξιολόγησης της IPCC. 
  
35. ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία των AAUs (Assigned Amount Units) στο κοινό λογιστικό πλαίσιο στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου δεσμεύσεων δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κυότο (2008-2012), 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου δεσμεύσεων δυνάμει του πρωτοκόλλου του 
Κυότο, ενδέχεται να προκύψει σημαντικός αριθμός  μη χρησιμοποιημένων AAU συνεπεία εκπομπών 
χαμηλότερων από την καταλογισμένη ποσότητα, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι το πλεόνασμα AAU μπορεί να 
επηρεάσει την περιβαλλοντική ακεραιότητα ενδεχόμενης συμφωνίας της Κοπεγχάγης εάν δεν 
αντιμετωπισθεί καταλλήλως• ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να εξετάζει 
εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να συζητηθούν με άλλα συμβαλλόμενα μέρη. 
 
36. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι το αρχικό επίπεδο καθορισμού της κατανομής των καταλογισμένων μονάδων 
για τις μελλοντικές περιόδους δέσμευσης είναι σημαντικό για την περιβαλλοντική ακεραιότητα, ΕΚΤΙΜΑ 
ότι απαιτούνται φιλόδοξοι τρόποι μείωσης των εκπομπών για όλα τα μέρη και ότι το αρχικό επίπεδο, 
καθώς και η χρήση του πλεονάσματος των AAU έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συγκρισιμότητα των 
προσπαθειών των αναπτυγμένων χωρών και ως εκ τούτου θα πρέπει να συνεκτιμηθούν μαζί με τα 
ευρύτερα κριτήρια για τη συγκρισιμότητα. 
 
 
V. Αναπτυξιακές στρατηγικές για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - σχέδια οικονομικής 
ανάπτυξης και κατάλληλες ανά χώρα δράσεις μετριασμού   
 
37. ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙ ότι, σύμφωνα με την αρχή των κοινών αλλά διαφοροποιημένων 
ευθυνών και αντίστοιχων δυνατοτήτων, όλες οι χώρες, πλην των ΛΑΧ, θα πρέπει να δεσμευθούν ότι θα 
εκπονήσουν φιλόδοξες, αξιόπιστες και εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές για χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα/σχέδια οικονομικής ανάπτυξης (Low-carbon development strategies/growth 
plans -LCDS/LCGP), ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η ΕΚ και τα κράτη μέλη της θα αναπτύξουν σχετικές 
στρατηγικές/σχέδια, που θα βασίζονται στις δέσμες μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα. 
  
38. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι τα LCDS/LCGP διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο παρέχοντας τη βάση 
για την υποστήριξη δράσεων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο από τις αναπτυσσόμενες χώρες με 
χρηματοδοτική και τεχνολογική στήριξη, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι τα LCDS/LCGPs πρέπει να περιλαμβάνουν 
κατάλληλες ανά χώρα δράσεις μετριασμού (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMA) με τις 
οποίες θα παρέχονται οι πληροφορίες εντοπισμού των αναγκών χρηματοδοτικής και τεχνολογικής 
στήριξης και δημιουργίας υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες, Τα LCDS/LCGP θα παρέχουν τη βάση 
ανεξάρτητης ανάλυσης της καταλληλότητας του συνολικού επιπέδου φιλοδοξιών των δράσεων.  
 
39. ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη μετρήσεων, κοινοποίησης και επαλήθευσης (MRV) των δράσεων 
μετριασμού ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η λογοδοσία και να ενισχύεται η δημόσια και ιδιωτική 
εμπιστοσύνη για την επίτευξη των παγκόσμιων και των εθνικών στόχων. 
 
40. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οι τακτικές, διεθνώς επανεξεταζόμενες εθνικές ανακοινώσεις και οι ετήσιες 
εθνικές απογραφές των εκπομπών παρέχουν τη βάση της ενισχυμένης αμοιβαίας ευθύνης και 
λογοδοσίας σύμφωνα με την έννοια της MRV, ΤΟΝΙΖΕΙ ότι οι εθνικές απογραφές εκπομπών των 
αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών θα πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις 
παγκόσμιες εκπομπές, ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ να προβούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, πλην των ΛΑΧ, σε εθνικές 
απογραφές εκπομπών, οι οποίες θα πρέπει να εκπονούνται ανά έτος για τις προηγμένες αναπτυσσόμενες 
χώρες και τις λοιπές αναπτυσσόμενες χώρες με επαρκείς ικανότητες, αρχής γενομένης από το 2011 το 
αργότερο, ΤΟΝΙΖΕΙ, σχετικά, την ανάγκη επεξεργασίας συγκρίσιμων κατευθυντήριων γραμμών για την 
κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τις απογραφές για τις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
λαμβανομένων υπ' όψη των αντίστοιχων δυνατοτήτων τους. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι κατευθυντήριες αυτές 
γραμμές θα μπορούσαν να παρέχουν ευελιξία στις αναπτυσσόμενες χώρες. ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη 
δημιουργίας υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες που θα τις βοηθήσει στην εκπόνηση των 
LCDS/LCGP και των εθνικών απογραφών. 
  
VI. Αγορά διοξειδίου του άνθρακα 
 
41. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη ζωτική σημασία των αγορών διοξειδίου του άνθρακα και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
σχετικά, ότι η τιμολόγηση των εκπομπών GHG μέσω συστημάτων με «ανώτατα όρια και δικαιώματα 



εμπορίας» και άλλων μηχανισμών που βασίζονται στην αγορά είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τις 
επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα και για την επίτευξη των 
παγκόσμιων στόχων μετριασμού κατά τρόπο αποδοτικό από άποψη κόστους, εν προκειμένω, 
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τη συνεχιζόμενη εκπόνηση νομοθεσίας περί ανωτάτων ορίων και δικαιωμάτων εμπορίας σε 
ορισμένες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ• ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την έκκλησή του για μια αγορά διοξειδίου του 
άνθρακα στις χώρες του ΟΟΣΑ μέσω της διασύνδεσης των συστημάτων με «ανώτατα όρια και 
δικαιώματα εμπορίας» ανάλογων ως προς τις φιλοδοξίες τους και συμβατών ως προς το σχεδιασμό τους 
μόλις καταστεί εφικτό και κατά προτίμηση, έως το 2015 το αργότερο, και για την επέκταση της αγοράς 
αυτής στις περισσότερο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες έως το 2020, ως σημαντικά βήματα για την 
επίτευξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης παγκόσμιας αγοράς διοξειδίου του άνθρακα η οποία θα προωθεί 
ταυτόχρονα και ίσους όρους ανταγωνισμού. 
 
42. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η διατήρηση ενός αδιαλείπτως ισχυρού ρόλου για τους μηχανισμούς 
καθαρής ανάπτυξης (Clean Development Mechanisms -CDM) και από κοινού εφαρμογής (Joint 
Implementation-JI) που βασίζονται σε σχέδια, περιλαμβανομένων και των προγραμματικών 
προσεγγίσεων, είναι σημαντική για τη διεύρυνση των αγορών διοξειδίου του άνθρακα και για τη 
διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών της αγοράς του διοξειδίου του άνθρακα, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ 
τη σπουδαιότητα της αναμόρφωσης των μηχανισμών CDM και JI, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και της διαχείρισής τους, 
ΕΚΤΙΜΑ εν προκειμένω ότι θα πρέπει να θεσπιστεί, όπου είναι εφικτή, η χρήση φιλόδοξων 
τυποποιημένων σημείων αναφοράς για τον καθορισμό βασικών γραμμών και τη δοκιμή της 
προσθετικότητας όσον αφορά ειδικούς τύπους έργων CDM, ΤΟΝΙΖΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τη σπουδαιότητα της 
διεύρυνσης της συμβολής στη αειφόρο ανάπτυξη και στη παγκόσμια μείωση των εκπομπών των CDM 
και τη σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. 
 
43. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την πρότασή του ότι οι περισσότερο αναπτυγμένες χώρες πρέπει να 
επισημάνουν, ως μέρος των οικείων LCDS/LCGP, φιλόδοξα κατώτατα όρια και στόχους για 
συγκεκριμένους τομείς, βάσει συμφωνημένων διαδικασιών διεθνούς διαχείρισης, προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε μηχανισμούς παροχής πιστώσεων και εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ανά τομέα, να 
χρηματοδοτηθούν και να προάγουν ευρείας κλίμακας μείωση των εκπομπών, καθώς και να διευκολύνουν 
τη σταδιακή συμμετοχή τους σε διεθνώς συνδεδεμένες αγορές διοξειδίου του άνθρακα που βασίζονται 
σε συστήματα ανωτάτων ορίων και δικαιωμάτων εμπορίας έως το 2020, ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία των 
αυστηρών απαιτήσεων μέτρησης, ανακοίνωσης και επαλήθευσης ως μέρους των εν λόγω μηχανισμών 
ανά τομέα. 
  
44. ΘΕΩΡΕΙ ότι, με βάση τη σημασία της δημιουργίας μηχανισμών ανά τομέα, θα πρέπει να 
καταγραφεί στη συμφωνία της Κοπεγχάγης μια εύτακτη μετάβαση προς τους μηχανισμούς αυτούς ώστε 
να αποσαφηνιστεί η κατάσταση για τους επενδυτές και να διασφαλιστεί η διαρκής σταθερότητα της 
αγοράς, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ως εκ τούτου τη βούλησή του να συνεργαστεί άλλα συμβαλλόμενα μέρη, ειδικότερα 
με τις περισσότερο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες, για τον εντοπισμό τομέων, όπως βασικών 
τομέων εκπομπών και τομέων που είναι ευάλωτοι στη διεθνή διαρροή διοξειδίου του άνθρακα, που 
μπορεί να είναι πρόσφοροι για συμμετοχή σε μηχανισμούς παροχής πιστώσεων και εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής ανά τομέα, ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ να αποσαφηνιστούν οι στόχοι αυτής της διαδικασίας σε 
μια ενδεχόμενη συμφωνία της Κοπεγχάγης και να συμφωνηθεί ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τους 
συγκεκριμένους τομείς και χώρες από τη δεκάτη έκτη Διάσκεψη των μερών, καθώς και μια ημερομηνία 
πέραν της οποίας η καταχώρηση νέου CDM δεν θα είναι πλέον επιλέξιμη στους εν λόγω τομείς και 
χώρες, ενώ θα πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες επενδύσεις CDM• ΕΚΦΡΑΖΕΙ τη βούλησή του να 
διευκολύνει τους τομεακούς μηχανισμούς της αγοράς διοξειδίου του άνθρακα, αναγνωρίζοντας τη χρήση 
τομεακών πιστώσεων και μονάδων στο EU ETS σε εύθετο χρόνο. 
 
45. ΕΚΤΙΜΑ ότι απαιτείται πρόσθετη βοήθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας των 
αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να συμμετέχουν στην αγορά διοξειδίου του άνθρακα και τους 
μηχανισμούς της, μεταξύ άλλων στη μέτρηση, ανακοίνωση και επαλήθευση δεδομένων, ειδικότερα όσον 
αφορά τους τομεακούς μηχανισμούς στις προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες και τη δημιουργία 
υποδομής CDM σε χώρες που τώρα υποεκπροσωπούνται, ειδικότερα δε στις ΛΑΧ. 
 
46. ΦΡΟΝΕΙ ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν νέα έργα CDM που αφορούν μειώσεις εκπομπών 
τριφθορομεθανίου (HFC-23) από παραγωγή χλωροδιφθορομεθανίου (HCFC-22) και ότι θα πρέπει να 
εφαρμοστούν άλλα κίνητρα για την καταστροφή του HFC-23, ενώ πρέπει να τηρηθούν τα υφιστάμενα 
έργα CDM.  
 
  
VII. Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διαχείριση και υλοποίηση  
 



47. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η συμφωνία της Κοπεγχάγης θα απαιτήσει βαθμιαία αλλά σημαντική 
κλιμάκωση των δημόσιων και ιδιωτικών χρηματικών ροών προς τις αναπτυσσόμενες χώρες - μεταξύ 
άλλων μέσω της αγοράς διοξειδίου του άνθρακα - για δράσεις προσαρμογής, μετριασμού, περιορισμού 
της αποδάσωσης, τεχνολογίας και δημιουργίας υποδομών, και ότι οι θεσμικές ρυθμίσεις που διέπουν επί 
του παρόντος τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι κατάλληλες για 
να διαχειριστούν την εκταμίευση χρηματοδότησης με το ρυθμό και στην έκταση που θα χρειαστεί μετά 
το 2012. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι βασικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης είναι 
να προβλεφθεί ένα αποτελεσματικότερο θεσμικό σύστημα, αποδεκτό από όλους. ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ να 
αξιοποιηθούν οι εμπειρίες και οι αρχές της συνεργασίας για την ανάπτυξη και να χρησιμοποιηθούν τα 
θεσμικά όργανα και οι δίαυλοι εντός και εκτός της UNFCCC, με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. ΤΟΝΙΖΕΙ 
ότι η γενική δομή διαχείρισης θα πρέπει να είναι αποκεντρωμένη και βασισμένη στις χώρες και να 
εγγυάται τη διαφάνεια και την ουσιαστική παρακολούθηση καθώς και να πληροί τα πρότυπα 
αποτελεσματικότητας της βοήθειας. ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Ενίσχυση της διεθνούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: 
ευρωπαϊκός οδηγός ενόψει της συμφωνίας της Κοπεγχάγης». 
 
48. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η κατάλληλη, προβλέψιμη και έγκαιρη χρηματοδοτική στήριξη έχει βασική σημασία 
για την εφαρμογή της συμφωνίας της Κοπεγχάγης και ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να αναλάβει το μερίδιο 
που της αναλογεί στα πλαίσια μιας συνολικής και γενικής συμφωνίας της Κοπεγχάγης που συνεπάγεται 
κατάλληλες και επαρκείς συνεισφορές των συμβαλλομένων. 
  
49. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ τη δημιουργία φόρουμ ή φορέα υψηλού επιπέδου με σκοπό, μεταξύ άλλων, να 
παρέχει ενοποιημένη ανασκόπηση των διεθνών πηγών για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σχετικών με 
το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, να επανεξετάζει την ισόρροπη κατανομή διεθνούς δημόσιας 
χρηματοδότησης σε όλες τις προτεραιότητες, να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των σχετικών 
παραγόντων και να ενθαρρύνει τις συνέργιες με άλλες περιβαλλοντικές συμφωνίες. ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ να 
δημιουργηθεί το φόρουμ ή ο φορέας αυτός υπό την καθοδήγηση της UNFCCC και να συμπεριλάβει 
όλους τους σχετικούς παράγοντες, και συν τοις άλλοις τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
(ΔΧΟ - International Financial Institutions - IFIs)• ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, στο πλαίσιο ενός τέτοιου φόρουμ ή 
φορέα, είναι αναγκαία η ισόρροπη εκπροσώπηση. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ επίσης να συσταθεί συντονιστικός 
μηχανισμός ο οποίος να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μητρώο δράσεων αναπτυξιακής στρατηγικής 
χαμηλών εκπομπών (LCDS)/ σχεδίων οικονομικής ανάπτυξης με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές (LCGP) 
και δράσεων μετριασμού (ΝΑΜΑ), ώστε να εξασφαλισθεί η διαφάνεια και η στήριξη των προσπαθειών 
μετριασμού και να διευκολυνθεί η αντιστοίχιση χρηματοδότησης και αναγκών όπως προσδιορίζονται στις 
ΝΑΜΑ και (LCDS)/(LCGP) των αναπτυσσόμενων χωρών. 
 
50. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες προετοιμασίας της ουσιαστικής δράσης 
και να μην καθυστερήσει η υλοποίηση φιλόδοξων δράσεων λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων, καθώς 
και να διευκολυνθεί η ένταξη του προβληματισμού σχετικά με την κλιματική αλλαγή στον εθνικό 
αναπτυξιακό προγραμματισμό και τις σχετικές στρατηγικές, ΤΟΝΙΖΕΙ δε ιδιαιτέρως ότι η δημιουργία 
δυνατοτήτων θα πρέπει να βασίζεται στην εκάστοτε χώρα και να ανταποκρίνεται στις εθνικές 
περιστάσεις. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι θα χρειαστεί χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης πριν από το 2013, 
χρηματοδότηση για τη δημιουργία δυνατοτήτων και για την υλοποίηση έγκαιρων δράσεων, μεταξύ 
άλλων για την ανάπτυξη LCDC/LCGP, την ετοιμότητα για REDD, τις ετήσιες απογραφές εκπομπών, τα 
πιλοτικά σχέδια, την πρόσβαση φτωχών χωρών στις ενεργειακές πηγές, τη συνεργασία στο πλαίσιο της 
τεχνολογικής έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης και τον προβληματισμό σχετικά με την άμεση 
προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του κινδύνου καταστροφών. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τη 
δημιουργία Ταμείου Επενδύσεων για το Κλίμα διοικούμενου από την Παγκόσμια Τράπεζα, το οποίο 
συμβάλλει στη χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης. 
 
51.  ΤΟΝΙΖΕΙ ότι για όλες τις δαπάνες για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ - Official 
development assistance - ODA) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο προβληματισμός σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή ώστε να διασφαλίζονται ανεξάρτητα από την επίδραση του κλίματος. ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ 
στο γεγονός ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνέργιες κατά την 
υλοποίηση της διεθνούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κατά την 
παροχή άλλης βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, ότι θα πρέπει να αξιοποιείται η πείρα των 
υφιστάμενων θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών και διμερών αναπτυξιακών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, και ότι θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι συμφωνημένες αρχές αποτελεσματικότητας της βοήθειας.  
  
 
52. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι, ενώ η στήριξη του μετριασμού και της προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες 
χώρες θα απαιτήσει την ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές, η 
επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ειδικότερα για τη 



στήριξη της προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του κινδύνου καταστροφών, στις πιο 
ευάλωτες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να 
τηρήσουν τις οικείες δεσμεύσεις τους για συνεισφορές επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο αυτό, όπως καθορίζονται στα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2005. 
 
53. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ το ρόλο του Παγκόσμιου Περιβαλλοντικού Ταμείου (Global Environment Facility 
– GEF) ως τρέχουσας επιχειρησιακής οντότητας του χρηματοδοτικού μηχανισμού της Σύμβασης και 
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την πέμπτη ανασύσταση των πόρων του. ΤΟΝΙΖΕΙ 
ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του 
Παγκόσμιου Περιβαλλοντικού Ταμείου. 
 
VIII. Τεχνολογία 
 
54. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη σημασία της ανάπτυξης, της αξιοποίησης και της διάδοσης, καθώς και της 
μεταφοράς ασφαλών και αειφόρων τεχνολογιών, για τον μετριασμό και την προσαρμογή. ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ οι 
αναπτυσσόμενες χώρες να εκπονήσουν σε εθνικό επίπεδο αξιολογήσεις των αναγκών τους και των 
εμποδίων όσον αφορά την τεχνολογία και να αξιοποιήσουν τις αξιολογήσεις αυτές για τις στρατηγικές 
επιλογές τους στο πλαίσιο των LCDS/LCGP. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι στα LCDS/LCGP θα πρέπει να προσδιορίζεται η 
στήριξη που απαιτείται για την υλοποίηση δράσεων και πλαισίων άσκησης πολιτικής που συνεπάγονται 
ενισχυμένη ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνολογίας. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
πλαισίων άσκησης εθνικής πολιτικής είναι αναγκαία στοιχεία για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος με 
στόχο τον αναπροσανατολισμό και την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και την προώθηση της 
έρευνας, ανάπτυξης, επίδειξης, αξιοποίησης και διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 
τεχνολογίας στην απαιτούμενη κλίμακα, ΤΟΝΙΖΕΙ δε ότι είναι σημαντικό να θεσπισθούν σε όλες τις 
χώρες, τόσο τις ανεπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες, πρωτοβουλίες και μηχανισμοί για τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην τεχνολογική συνεργασία. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ το σημαντικό ρόλο που 
πρέπει να διαδραματίσει η αγορά διοξειδίου του άνθρακα. 
  
55. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι απαιτείται περαιτέρω διεθνής συνεργασία για την προαγωγή ελπιδοφόρων 
ασφαλών και αειφόρων τεχνολογιών για τον μετριασμό και την προσαρμογή, μεταξύ άλλων δε αυξημένη 
συνεργασία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και ανταλλαγή πληροφοριών. ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ στο πλαίσιο αυτό δράσεις και στήριξη εκτός της UNFCCC, όπως η πρωτοβουλία του MEF 
για την εδραίωση «μιας παγκόσμιας σύμπραξης για την προώθηση μετασχηματιστικών τεχνολογιών με 
χαμηλή έκλυση διοξειδίου του άνθρακα και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα», καθώς και δράσεις 
που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(IRENA), του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) και άλλων φορέων. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι οι δράσεις 
αυτές θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν στη συμφωνία της Κοπεγχάγης. ΚΑΛΕΙ όλα τα 
Μέρη να συμφωνήσουν παγκόσμιους στόχους στον τομέα της τεχνολογίας ώστε να καθοδηγήσουν τις 
εξελίξεις σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο προς οικονομίες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και με 
χαμηλή έκλυση διοξειδίου του άνθρακα. ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ να διευκολυνθεί ο καθορισμός και η 
παρακολούθηση αυτών των στόχων, μεταξύ άλλων με χάρτες πορείας, καθώς και τη συνεργασία και τη 
δημιουργία υποδομών όσον αφορά τις κλιματικές τεχνολογίες. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ εδώ να μελετηθεί ένας 
δυνητικός τεχνολογικός μηχανισμός ως αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας της Κοπεγχάγης, που να 
περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και τις απαιτούμενες δραστηριότητες για την ενδεδειγμένη στήριξη της 
ανάπτυξης και της μεταφοράς τεχνολογίας• ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σημασία των κέντρων καινοτομίας για τη 
συνεργασία στον τομέα της έρευνας, τη δημιουργία υποδομών, την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
κατάρτιση εμπειρογνωμόνων, και ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ να εξετάσει από κοινού με άλλα Μέρη τον βέλτιστο τρόπο 
ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των κέντρων.  
 
56. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι είναι σημαντικό να αυξηθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές δράσεις έρευνας, 
ανάπτυξης και επίδειξης (ΕΑ&Ε) στον τομέα της ενέργειας, σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, 
επιδιώκοντας τουλάχιστον το διπλασιασμό των παγκόσμιων δράσεων ΕΑ&Ε στον τομέα της ενέργειας 
μέχρι το 2012 και τον τετραπλασιασμό σε σχέση με το σημερινό επίπεδο μέχρι το 2020, με ταυτόχρονη 
σημαντική μετατόπιση της έμφασης στις ασφαλείς και αειφόρες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, ιδίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση• και ΤΟΝΙΖΕΙ την 
ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ - Intellectual property 
rights -IPRs) για την προαγωγή της τεχνολογικής καινοτομίας και για την παροχή κινήτρων για 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.  
 
57. ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» (Σχέδιο ΣΕΤ- Strategic Energy 
Technology Plan -SET Plan). 
  



58. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ περαιτέρω πρωτοβουλίες για διεθνή συνεργασία όσον αφορά την επίδειξη και 
αξιοποίηση ενεργειακής απόδοσης, ασφαλών και αειφόρων τεχνολογιών και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας εντός ή εκτός του πλαισίου της συμφωνίας της Κοπεγχάγης. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σημασία των 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της πρόσβασης στην χρηματοδότηση της αγοράς 
διοξειδίου του άνθρακα και της κατανομής των γνώσεων μεταξύ σχεδίων, ώστε να αυξηθούν η επίδειξη 
και αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογιών σε αναπτυσσόμενες χώρες. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Επίδειξη της δέσμευσης και της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς (Carbon Capture and geological Storage - CCS) σε αναδυόμενες 
αναπτυσσόμενες χώρες: χρηματοδότηση του σχεδίου ΕΕ-Κίνας για Μονάδες άνθρακα με μηδαμινές 
εκπομπές (Near-Zero Emissions Coal Plant - NZEC project)»• και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να χρηματοδοτήσει το έργο με 57 εκατομμύρια ευρώ. ΚΑΛΕΙ την Ευρωπαϊκή Επιτροπής να 
συνεχίσει τη συνεργασία μαζί με τα κράτη μέλη, του ενδιαφερόμενους φορείς και τα χρηματοδοτικά 
ιδρύματα με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλών για το περιβάλλον τεχνολογιών μετριασμού των 
κλιματικών αλλαγών και την εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης της επίδειξης. 
 
IX. Νομικά ζητήματα 
 
59. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, από τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης του Δεκεμβρίου 2009, θα είναι σκόπιμο να 
προκύψει νομικά δεσμευτική συμφωνία για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013, η οποία να βασίζεται 
στο Πρωτόκολλο του Κιότο και να ενσωματώνει όλα τα ουσιαστικά στοιχεία της. 
 
60. ΘΕΩΡΕΙ ότι μία ενιαία νομικά δεσμευτική πράξη θα παράσχει την καλύτερη βάση ώστε να 
κατοχυρωθεί η εφαρμογή και να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του διεθνούς καθεστώτος που θα 
ισχύσει για το κλίμα μετά το 2012 και να διευκολυνθεί η επικύρωση από τα Μέρη και η έναρξη ισχύος 
της συμφωνίας για να επιτευχθεί καθολική συμμετοχή και εκφράζει τη βούλησή του να πραγματοποιήσει 
ανοιχτή συζήτηση με άλλα Μέρη όσον αφορά τις διαφορετικές εναλλακτικές δυνατότητες εκπλήρωσης 
αυτών των σκοπών.  
 
61. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού καθεστώτος συμμόρφωσης, 
βασισμένου στην προσέγγιση του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
 
 



  
 


