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Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Αγαπητέ κ. Ανδρουλάκη,
Όπως γνωρίζετε, οι επόμενοι μήνες είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για τη δημιουργία ενός φιλόδοξου
και κοινωνικά δίκαιου κλιματικού νόμου για την Ευρώπη.
Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες επεξεργασίας του αρχικού
κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την αρχική αντιπρόταση της συναδέλφου σας Jytte
Guteland να κινείται στη σωστή κατεύθυνση και να ευθυγραμμίζεται με τις υποδείξεις της
επιστήμης για συγκράτηση της μέσης πλανητικής θερμοκρασίας κοντά στον +1,5°C (στόχος της
Συμφωνίας του Παρισιού). Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου
(ENVI), της οποίας είστε επί σειρά ετών μέλος, επεξεργάζεται τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου
με την ημερομηνία της ψήφισης να έχει ορισθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.
Η συζήτηση αυτή δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη: με τα χρονικά περιθώρια που έχει
θέσει η επιστήμη για την αποτροπή της κλιματικής κατάρρευσης ήδη να στενεύουν επικίνδυνα,
η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία νέα μεγάλη πρόκληση. Οι δραματικές συνέπειες
της πανδημίας επιβεβαιώνουν με τον πιο ηχηρό τρόπο την ανάγκη άμεσης στροφής σε μία
πράσινη και κοινωνικά δίκαιη οικονομία, η οποία προστατεύει το περιβάλλον και τις ζωές μας.
Με δεδομένο ότι οι προτάσεις της ENVI θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην τελική
απόφαση της Ευρώπης, σας ζητάμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις θέσεις των περιβαλλοντικών
οργανώσεων, WWF Ελλάς και Greenpeace, και να εργαστείτε μαζί με τους συναδέλφους σας
για τη δημιουργία ενός πραγματικού, στηριγμένου στην επιστήμη και κοινωνικά δίκαιου,
κλιματικού νόμου.
Παρακάτω σας συνοψίζουμε τα βασικότερα αιτήματα των δύο οργανώσεων [1].
●

Μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων τουλάχιστον κατά 65% μέχρι το 2030 και
90-95% αντίστοιχα για το 2040, όπως επιτάσσει η επιστήμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα

πρέπει να αναπτύξει σχέδιο για ξεχωριστούς τομείς, όπως η γαλακτοβιομηχανία και η
βιομηχανία κρέατος, ώστε να μειώσουν δραστικά τις εκπομπές τους ως το 2030.
●

Απαγόρευση επιδοτήσεων, φοροελαφρύνσεων, διαφήμισης, lobbying και άλλων
προνομίων για όλα τα ορυκτά καύσιμα. Η ΕΕ και αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
δεσμεύτηκαν πριν από δέκα χρόνια στην G20, να εξαλείψουν τις επιδοτήσεις ορυκτών
καυσίμων έως το 2025, ωστόσο έως σήμερα δεν έχει προωθηθεί σχετικό σχέδιο σε
ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. Ο κλιματικός νόμος πρέπει να απαιτεί κοινοτικές και εθνικές
στρατηγικές για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων.

●

Οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των
ανθρώπων στη ζωή, την υγεία, την εργασία και το ασφαλές περιβάλλον. Ο κλιματικός
νόμος πρέπει να ενσωματώσει αντίστοιχες διατάξεις και να δημιουργήσει για τους πολίτες
ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης.

●

Δημιουργία ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα που ελέγχει τη συνοχή και τη συμβατότητα
των ευρωπαϊκών στόχων με τα σχέδια και τις πολιτικές για την ανάσχεση της κλιματικής
κρίσης. Ο επιστημονικός φορέας θα πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητος και διαφανής και
τα μέλη του θα πρέπει να ορίζονται αποκλειστικά με βάση την ειδίκευση και την κατάρτισή
τους, όχι με βάση την εθνικότητα ή τη σχέση του με κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

●

Διασφάλιση ότι οι ρυπογόνες εταιρείες και οι βιομηχανίες θα πληρώσουν για τις απαραίτητες
αλλαγές, όχι οι ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

●

Ενσωμάτωση διατάξεων που κατοχυρώνουν το δικαίωμα των πολιτών σε ουσιαστική
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για ευρωπαϊκές πράξεις που σχετίζονται με το κλίμα (σε
εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέματα).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε, αλλά και για
προσωπική συνάντηση (ή ηλεκτρονικά) προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις θέσεις των δύο
οργανώσεων για τον κλιματικό νόμο.
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[1] Η κοινή μας πρόταση με τις τροπολογίες και οι θέσεις μας για τον προτεινόμενο Κλιματικό Νόμο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκονται δημοσιευμένες στις εξής διευθύνσεις:

●
●
●

Greenpeace, WWF και CAN Europe joint Amendments to the Commission Climate Law proposal
Greenpeace Policy Brief on Climate Law
WWF Assessment on EU Climate Law

