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Θέκα: Ψεθνθνξία ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ γηα ην ελεξγεηαθό θαη θιηκαηηθό παθέην 2030
Αμηόηηκνη Δπξσβνπιεπηέο,
Η ςήθνο ηεο Σεηάξηεο ζηελ έθζεζε Delvaux/Szymański αληηπξνζσπεύεη ηελ επθαηξία πνπ
έρεη ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηεο
θιηκαηηθήο θαη ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξώπεο σο ην 2030.
Η βαζηθή πξόηαζε ηνπ WWF είλαη νη επξσβνπιεπηέο λα ππνζηεξίμνπλ 3 δεζκεπηηθνύο ζηόρνπο
όπσο απηνί ςεθίζηεθαλ από ηηο Δπηηξνπέο Πεξηβάιινληνο, Γεκόζηαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ (ENVI) θαη Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο (ITRE) ηνπ Δπξσπαηθνύ
Κνηλνβνπιίνπ. Δπνκέλσο ην WWF πξνηείλεη εηδηθόηεξα:





Απόππιτη τηρ Τποπολογίαρ 14 για την Παπάγπαφο 4 (ε ηξνπνινγία θαιεί γηα 1
κόλν ζηόρν κείσζεο ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ)
Απόππιτη όλυν τυν split votes πος αλλοιώνοςν τη φιλοδοξία τηρ
παπαγπάφος 4, είηε κεηώλνληαο ηνλ αξηζκό, είηε πεξηνξίδνληαο ηνλ λνκηθά
δεζκεπηηθό ραξαθηήξα ησλ θιηκαηηθώλ θαη ελεξγεηαθώλ ζηόρσλ γηα ην 2030.
Απόππιτη τηρ Τποπολογίαρ 6 (ε ηξνπνινγία θαιεί γηα ζπλδπαζκέλν ζηόρν ΑΠΔ θαη
ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο)

Η απόξξηςε απηώλ ησλ ηξνπνινγηώλ ζα ζηείιεη έλα θαζαξό κήλπκα πξνο ην Δπξσπατθό
πκβνύιην θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή όηη νη Δπξσπαίνη θαηαλννύλ ηελ αλάγθε γηα:




Πξνζέιθπζε ζπλερηδόκελσλ επελδύζεσλ ζηηο ΑΠΔ θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα
κέζσ ηεο ζέζπηζεο ελόο θαζαξνύ, παλεπξσπατθνύ πιαηζίνπ πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 3
λνκηθά δεζκεπηηθνύο εζληθνύο ζηόρνπο γηα ηα Κξάηε-Μέιε.
Μεγηζηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ αμηνπνίεζεο ηόζν ησλ ΑΠΔ όζν θαη ηεο ελεξγεηαθήο
απνδνηηθόηεηαο.
Δμαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ησλ σθειεηώλ γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ θαη ηνπ
κεησκέλνπ θόζηνπο από ηηο εηζαγσγέο νξπθηώλ θαπζίκσλ πνπ πξνθύπηνπλ από
κεγαιύηεξεο δηεηζδύζεηο ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε θαη απμεκέλε ελεξγεηαθή
απνδνηηθόηεηα.

Σν WWF πξνηείλεη πεξαηηέξσ ζηνπο επξσβνπιεπηέο:
Αποδοσή τυν Τποπολογιών 28 (για την Παπάγπαφο 2), 29 (για την Παπάγπαφο 5)
και 30 (για την Παπάγπαφο 7)

Ππόεδπορ Γ.Σ.: Γιώπγορ Βλάσορ
Ανηιππόεδπορ Γ.Σ: Αναζηάζηρ Λεβένηηρ
Γεν. Γιεςθςνηήρ: Γημήηπηρ Καπαβέλλαρ

Καηασωπημένο ωρ: Παγκόζμιο Ταμείο για ηη Φύζη, WWF-World Wide Fund for Nature,
WWF-Fondo Mondiale per la Natura WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza, WWFFonds Mondial pour la Nature WWF-Welt Natur Fonds. Δπίζηρ γνωζηό και ωρ World
Wildlife Fund

πνπ εληζρύνπλ ηα επίπεδα ησλ 3 επξσπατθώλ θιηκαηηθώλ θαη ελεξγεηαθώλ ζηόρσλ ώζηε λα
είλαη πην ζπκβαηνί κε ηελ θιηκαηηθή επηζηήκε θαη πην θνληά ζην δπλακηθό αμηνπνίεζεο ησλ
ΑΠΔ.
Αποδοσή τηρ Τποπολογίαρ 26 για την παπάγπαφο 7a
ε νπνία αλαγλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ην ζύζηεκα εκπνξίαο ξύπσλ σο πξνο ηελ
απνδνηηθόηεηά ηνπ ζαλ εξγαιείν εθζπγρξνληζκνύ ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα, θαη ππνγξακκίδεη
ηελ αλάγθε δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ιύζεηο, νη νπνίεο ζα αληέμνπλ ζε
βάζνο ρξόλνπ.
Αποδοσή τηρ Τποπολογίαρ 27 για μια νέα παπάγπαφο 7b
ε νπνία πξνηξέπεη ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο λα κελ επηηξέςνπλ ηελ εμεξεύλεζε θαη
ηηο εμνξύμεηο κε ζπκβαηηθώλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Αποδοσή τηρ Τποπολογίαρ 31 (για την Παπάγπαφο 57)
ε νπνία ππνγξακκίδεη ην ξίζθν ηεο αθύξσζεο ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πνηόηεηα ησλ Καπζίκσλ
κεηά ην 2020, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ δπλαηόηεηα ηεο ΔΔ λα πεξηνξίζεη ηελ έληαζε άλζξαθα
ζηα θαύζηκα κεηαθνξάο
Απόππιτη τυν Τποπολογιών 5 και 15 (για την Παπάγπαφο 5)
Οη νπνίεο πξνηείλνπλ λα αθαηξεζεί ην «ηνπιάρηζηνλ» πεξηνξίδνληαο έηζη ην ζηόρν γηα ηε
κείσζε ησλ εθπνκπώλ ΑΦΘ ζην 40%
Απόππιτη τηρ Τποπολογίαρ 7 (για την Παπάγπαφο 81)
ε νπνία δελ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθή επηηπρία ησλ πνιηηηθώλ νηθνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηε
κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηε ζπλεπαγόκελε κείσζε ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ
λνηθνθπξηώλ.
Απόππιτη τηρ Τποπολογίαρ 9 (για την Παπάγπαφο 119)
ε νπνία παξαβηάδεη ηελ επξσπατθή αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη» θαη ζα παξακνξθώζεη ην
ππάξρνλ παλεπξσπατθό πιαίζην κέζσ ηεο δηακόξθσζεο δηαθνξεηηθώλ νδώλ γηα κείσζε ησλ
εθπνκπώλ γηα δηαθνξεηηθνύο ηνκείο.
Απόππιτη τηρ Τποπολογίαρ 25
ε νπνία αγλνεί ηόζν ηηο θιηκαηηθέο δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε ηξίηεο ρώξεο όζν θαη ηα
ζεκαληηθά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ από ηελ εγεηηθή ζέζε ηεο ΔΔ ζηελ
πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ παγθόζκηνπ ελεξγεηαθνύ κνληέινπ.
Απόππιτη τηρ Τποπολογίαρ 12
ε νπνία αθαηξεί ηε ζέζπηζε δεζκεπηηθώλ ζηόρσλ γηα κείσζε ησλ εθπνκπώλ, δηείζδπζε ΑΠΔ
ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο
Σν WWF πξνηείλεη επίζεο ζηνπο επξσβνπιεπηέο λα:
 ΣΗΡΙΞΟΤΝ ην αίηεκα γηα έλα ελαιιαθηηθό ςήθηζκα όπσο θαηαηέζεθε από ηνπο Bas
Eickhout και Claude Turmes εθ κέξνπο ηεο Οκάδαο ησλ Πξάζηλσλ (Σξνπνινγία 1).
Απηό ην ςήθηζκα δεηά πςειόηεξα επίπεδα θιηκαηηθήο δξάζεο ζηελ ΔΔ ζε ζπκθσλία κε
ηελ θιηκαηηθή επηζηήκε.
 ΑΠΟΡΡΙΨΟΤΝ ην αίηεκα γηα έλα ελαιιαθηηθό ςήθηζκα όπσο θαηαηέζεθε από ηνλ
Konrad Szymański εθ κέξνπο ηεο Οκάδαο ησλ Δπξσπαίσλ πληεξεηηθώλ θαη
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Μεηαξξπζκηζηώλ (Σξνπνινγία 2) ε νπνία δελ αλαγλσξίδεη νύηε ηα νθέιε γηα ηελ ΔΔ
ζηε από ηε δηαζθάιηζε ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζεο ζηελ πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ
παγθόζκηνπ ελεξγεηαθνύ κνληέινπ, νύηε ηελ επείγνπζα αλάγθε αληηκεηώπηζεο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο.
ΑΠΟΡΡΙΨΟΤΝ ην αίηεκα γηα έλα ελαιιαθηηθό ςήθηζκα όπσο θαηαηέζεθε από ηνπο
Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Jacek Olgierd Kurski εθ κέξνπο ηεο
Οκάδαο Δπξώπε Διεπζεξίαο θαη Γεκνθξαηίαο ην νπνίν απνξξίπηεη ηελ νπνηαδήπνηε
θιηκαηηθή θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 2020-2030.

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίλεζε.
Με εθηίκεζε,

Νίθνο Μάληδαξεο
Τπεύζπλνο ελεξγεηαθήο θαη θιηκαηηθήο πνιηηηθήο
WWF-Διιάο
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