
Άρθρο
05-04-2023 - 11:47
20180706STO07407

Η πρόοδος της ΕΕ προς τους στόχους της για την 
κλιματική αλλαγή (γράφημα)

Η ΕΕ έθεσε φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
μέχρι το 2020 τους οποίους και πέτυχε. Δείτε τα στοιχεία για να μάθετε περισσότερα.

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία, έλαβε μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου. Έχει επιτευχθεί πρόοδος; Τι δείχνουν τα στοιχεία που διαθέτουμε;

Οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ για το 2020
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180703STO07129/pos-katapolema-i-ee-tin-klimatiki-allagi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180305STO99003/oi-draseis-tis-ee-gia-tin-meiosi-ton-ekpompon-anthraka
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180305STO99003/oi-draseis-tis-ee-gia-tin-meiosi-ton-ekpompon-anthraka


Η εξέλιξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ 

Οι στόχοι της ΕΕ για το 2020 είχαν καθοριστεί στο πακέτο μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια που εγκρίθηκε το 2008. Ένας από τους στόχους ήταν η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

 
 
Ελέγξτε τα διάφορα αέρια του θερμοκηπίου και τις δυνατότητες υπερθέρμανσης του 
πλανήτη.

Υπολογίζεται ότι το 2020 οι εκπομπές αερίων της ΕΕ ήταν κατά 31% χαμηλότερες από 

Άρθρο

2 I 5EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20230316STO77629/klimatiki-allagi-ta-aeria-thermokipiou-pou-prokaloun-planitiki-uperthermansi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20230316STO77629/klimatiki-allagi-ta-aeria-thermokipiou-pou-prokaloun-planitiki-uperthermansi


εκείνες του 1990, γεγονός που σημαίνει ότι η Ένωση υπερέβη τον στόχο της κατά 11 
ποσοστιαίες μονάδες. Τα επιβεβαιωμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι εκπομπές αερίων 
μειώθηκαν κατά 24% έως το 2019 σε σύγκριση με το 1990. Σημειώθηκε, επίσης, μεγάλη 
πτώση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ μεταξύ του 2019 και του 2020, 
κάτι που συνδέεται άμεσα με την πανδημία του κορονοϊού. 

Σύμφωνα, ωστόσο, με τις τελευταίες προβλέψεις των κρατών μελών βάσει των 
υφιστάμενων μέτρων,  
οι εκπομπές ρύπων αναμένεται να μειωθούν μόνο κατά 41% έως το 2030. Ο στόχος για 
το 2030, έτσι όπως καθορίστηκε στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, προβλέπει μείωση 
των εκπομπών τουλάχιστον κατά 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το πακέτο 
της νέας και αναθεωρημένης νομοθεσίας, γνωστής ως "Fit for 55", στοχεύει στην 
επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ώστε να καταστεί η Ευρώπη 
κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Περισσότερα στοιχεία και αριθμοί για την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη

Πρόοδος στον τομέα της ενέργειας και της 
βιομηχανίας
Προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος του 2020, η ΕΕ ανέλαβε δράση 
σε διάφορους τομείς.

Ένας από αυτούς ήταν το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (ETS) που καλύπτει τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας στους τομείς της 
ενέργειας και της βιομηχανίας, καθώς και στον κλάδο των αερομεταφορών (περίπου το 
45% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ).

Μεταξύ του 2005 και του 2020, οι εκπομπές από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και 
εργοστάσια που καλύπτονται από το Σύστημα, μειώθηκαν κατά 40% ξεπερνώντας το 
στόχο του 23% για το 2020.

Η πρόοδος για την επίτευξη των εθνικών στόχων
Για τη μείωση των εκπομπών σε άλλους τομείς (στέγαση, γεωργία, απόβλητα, 
μεταφορές - εκτός από τις αεροπορικές μεταφορές), τα κράτη μέλη της ΕΕ καθόρισαν 
τους εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο της απόφασης επιμερισμού 
της προσπάθειας. Οι εκπομπές από τους τομείς που καλύπτονται από εθνικούς στόχους 
ήταν κατά 15% χαμηλότεροι το 2020 από ό,τι το 2005, υπερβαίνοντας το στόχο του 2020 
για μείωση κατά 10%.

Η μείωση οφειλόταν κυρίως στις βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης και στη μετάβαση προς τη χρήση μικρότερης έvτασης άvθρακα. 
Οι εκπομπές από τις μεταφορές, αντίθετα, αυξάνονταν ετησίως μέχρι την έναρξη της 
πανδημίας του κορονοϊού.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20190926STO62270/ti-einai-i-oudeterotita-tou-anthraka-kai-pos-mporei-na-epiteuchthei-eos-to-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180703STO07123/klimatiki-allagi-stin-europi-stoicheia-kai-arithmoi
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatike-allage/20170213STO62208/to-sustema-emporias-dikaiomaton-ekpompon-tes-ee-kai-e-metarruthmise-tou
https://www.eea.europa.eu/publications/the-eu-emissions-trading-system
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180208STO97442/meiosi-ton-ekpompon-aerion-thermokipiou-tis-ee-ethnikoi-stochoi-gia-to-2030
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_el


Στόχοι των κρατών-μελών της ΕΕ

Οι εθνικοί στόχοι εκπομπών αερίων για το 2020 κυμαίνονταν από μείωση της τάξεως του 
20% έως το 2020 (από τα επίπεδα του 2005) για τις πλουσιότερες χώρες έως και αύξηση 
20% για τις λιγότερο πλούσιες.
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Περισσότερα γραφήματα σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή:

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη • 
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα και τομέα (γράφημα)  • 
Εκπομπές CO2: Πόσο "καθαρά" είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα; (γράφημα)  • 
Στοιχεία και αριθμοί για τις εκπομπές ρύπων από αεροπορικές και θαλάσσιες 
μεταφορές (γραφήματα)

• 

Χρονοδιάγραμμα: Η ιστορία των διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή• 

Μάθετε περισσότερα
Η πρόοδος της ΕΕ προς τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή (στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου: Μείωση στις εκπομπές CO2 το 2018 (στα αγγλικά) 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: η ΕΕ πετυχαίνει τους στόχους (στα αγγλικά) 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Τάσεις και προβλέψεις για την Ευρώπη το 2021 
(στα αγγλικά)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κλίμα και ενέργεια (στα αγγλικά) 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: η πρόοδος για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
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https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en#tab-0-1
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-greenhouse-gas-emissions-kept
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inventory/intro
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/progress-made-cutting-emissions_el
mailto:webmaster@europarl.eu

