
 
ΕΕ και Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα: στόχος
η κλιματική ουδετερότητα
 

Η ΕΕ καθιστά νομικά δεσμευτικούς τους μακροπρόθεσμους στόχους της για το κλίμα
ενόψει της Διάσκεψης  COP26, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της για την κλιματική
ουδετερότητα μέχρι το 2050.
 
Στις 28 Νοεμβρίου 2019, το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα, με το οποίο ζητά από την ΕΕ να
αυξησεί το στόχο μείωσης των εκπομπών σε 55% έως το 2030 και να θέσει ως
μακροχρόνιο στόχο μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ μέχρι το 2050, στα πλαίσια της
Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. Με ξεχωριστό ψήφισμα, το Κοινοβούλιο κήρυξε
την Ευρώπη σε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Τον Δεκέμβριο του 2019, η

Άρθρο
24-06-2021 - 18:35
20191115STO66603

©123RF/Ευρωπαϊκή Ένωση –EP

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

1 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190926STO62270/ti-einai-i-oudeterotita-tou-anthraka-kai-pos-mporei-na-epiteuchthei-mechri-to-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20191121IPR67110/to-ek-kirussei-katastasi-klimatikis-ektaktis-anagkis


Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον χάρτη πορείας για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη
- την Πράσινη Συμφωνία.
 
Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού είναι η διατήρηση της
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας αρκετά κάτω από 2 °C, πάνω από τα
προβιομηχανικά επίπεδα και τη συνέχιση των καταβαλλόμενων προσπαθειών ώστε να
μην υπερβεί η αύξηση τους 1,5°C, προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η Συμφωνία έχει υπογραφεί από 194 χώρες και από
την ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει ανεξάρτητα, αλλά διατηρούν την
υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τα ετήσια όρια εκπομπών της ΕΕ.
 
Εθνικοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου 
Η ΕΕ και όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να θέτουν στόχους και να
κοινοποιούν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους (NDC) ανά πενταετία, ώστε να
επιτευχθεί ο σκοπός της Συμφωνίας του Παρισιού.
 
Οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα 
Η ΕΕ ήταν η πρώτη μεγάλη οικονομία που έθεσε φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Ο τρέχων στόχος
της ΕΕ είναι να μειώσει τις εκπομπές του διοξειδίου κατά 40% μέχρι το 2030, σε
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
 
Τον Ιούνιο του 2021, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον νόμο της ΕΕ για το κλίμα,
μετατρέποντας την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια
κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050 σε δεσμευτική υποχρέωση. Η ΕΕ αναμένεται να
προωθήσει τον νόμο για το κλίμα ως φιλόδοξο επίτευγμα κατά τη διάσκεψη για το κλίμα
COP26.
 
Γιατί είναι σημαντική η διάσκεψη COP26 ;  
Η πρώτη αναθεώρηση των εθνικών στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων θα
πραγματοποιηθεί στη διάσκεψη COP26 στη Γλασκώβη, τον Νοέμβριο του 2021. H
αναβλήθηκε κατά ένα έτος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Παρόλα αυτά,
ορισμένες χώρες δεν έχουν ακόμα επικαιροποιήσει τους εθνικούς τους στόχους ενώ τα
μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι δράσεις για την επίτευξη των εθνικών τους στόχων
παραμένουν ανεπαρκείς.
 
Σύμφωνα με έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος του
2021, ο στόχος μείωσης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C ή ακόμα και 2°C θα είναι
ανέφικτος αν δεν επιτευχθούν άμεσες, γρήγορες και σημαντικές μειώσεις των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
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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/20180905STO11945/grafima-pos-epireazei-tin-ee-i-klimatiki-allagi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180905STO11945/grafima-pos-epireazei-tin-ee-i-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/20180706STO07407/i-proodos-tis-ee-pros-tous-stochous-tis-gia-tin-klimatiki-allagi-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210621IPR06627/nomos-gia-to-klima-egkrisi-tis-sumfonias-gia-klimatika-oudeteri-ee-os-to-2050
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/


Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του
2021, το 43% των ευρωπαίων θεωρεί ότι η δράση για το κλίμα πρέπει να αποτελεί βασική
προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την
ανησυχία ότι οι εθνικοί στόχοι που ανακοινώθηκαν στο Παρίσι το 2015 θα οδηγήσουν σε
αύξηση της θερμοκρασίας πλέον των τριών βαθμών έως το 2100, σε σύγκριση με τα
επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου. Οι ευρωβουλευτές καλούν όλα τα κράτη της
G20 να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και να δεσμευτούν για την
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050.
 

Ανακαλύψτε περισσότερα για της διαπραγματεύσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή
στο γράφημα.
 

FACTBOX:
• Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC):
τέθηκε σε ισχύ το 1994 και αποτέλεσε τη βάση για τη Συμφωνία του Παρισιού και το
πρωτόκολλο του Κιότο.

• COP (Σύνοδος μελών UNFCCC): συνέρχεται κάθε χρόνο με στόχο την ανάληψη
δράσεων για την κλιματική αλλαγή.

• Εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC): Οι εθνικοί στόχοι που κάθε χώρα που έχει
υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού πρέπει να θέτει ανά πενταετία.

Μάθετε περισσότερα
Με μια ματιά: Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή (COP26) στη Γλασκώβη
Το ΕΚ κηρύσσει κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050
Διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα (στα αγγλικά)
Με μια ματιά: Η υιοθέτηση του Νόμου για το Κλίμα (στα αγγλικά)
Facebook live με τον Πασκάλ Κανφέν, επικεφαλής της περιβαλλοντικής επιτροπής
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/press-tool-kit/5/surveys-in-all-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/press-tool-kit/5/surveys-in-all-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211014IPR14913/klimatiki-allagi-na-auxithoun-oi-prosdokies-gia-filodoxa-apotelesmata-stin-cop26
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180404STO00910/i-istoria-ton-diapragmateuseon-gia-tin-klimatiki-allagi-grafima
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698746/EPRS_ATA(2021)698746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67110/to-ek-kirussei-katastasi-klimatikis-ektaktis-anagkis
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?__cft__%5b0%5d=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=%2CO%2CP-R

