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Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας -
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• Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν το σχέδιο της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας ως το 2050

• Απαιτείται υψηλότερος στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030

• Στήριξη για ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για να πετύχει η
Πράσινη Συμφωνία

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

1 I 3



To EK στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τονίζοντας τις προκλήσεις
συμπεριλαμβανομένης μίας δίκαιης και συμμετοχικής μετάβασης καθώς και την ανάγκη
για φιλόδοξους ενδιάμεσους στόχους.
 
Την Τετάρτη, το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα με τις θέσεις του σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία, την οποία παρουσίασε η πρόεδρος της Επιτροπής κα. Von der Leyen
σε  συζήτηση  στην  ολομέλεια  τον  Δεκέμβριο.  Οι  ευρωβουλευτές  χαιρετίζουν  την
Πράσινη Συμφωνία και στηρίζουν ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης
που  θα  συμβάλει  στην  εξάλειψη  του  χρηματοδοτικού  κενού  στον  τομέα  των
επενδύσεων.  Ζητούν  επίσης  έναν  επαρκώς χρηματοδοτούμενο  μηχανισμό  δίκαιης
μετάβασης.
 
Επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 
Το ΕΚ επιθυμεί να συμπεριληφθούν στον επικείμενο «Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα» πιο
φιλόδοξοι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών στην ΕΕ μέχρι το 2030 (στο 55% έως το
2030 σε σύγκριση με το 1990, αντί «τουλάχιστον στο 50% με 55%» όπως προτείνει η
Επιτροπή). Η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει αυτούς τους στόχους πολύ πριν από τη Διάσκεψη
των  Ηνωμένων  Εθνών  για  την  αλλαγή  του  κλίματος  το  Νοέμβριο,  λένε  οι
ευρωβουλευτές.  Επιθυμούν  επίσης  έναν  ενδιάμεσο  στόχο  για  το  2040  ώστε  να
εξασφαλίσουν  ότι  η  ΕΕ  βρίσκεται  σε  καλό  δρόμο  για  την  επίτευξη  κλιματικής
ουδετερότητας  έως  το  2050.
 
Προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  διαρροή  άνθρακα  λόγω  των  διαφορετικών
περιβαλλοντικών  φιλοδοξιών  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  το  Κοινοβούλιο  ζητά  έναν
μηχανισμό  συνοριακής  προσαρμογής  άνθρακα  με  βάση  τους  κανόνες  του  ΠΟΕ.
 
Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι θα τροποποιήσουν τις όποιες νομοθετικές προτάσεις
υποβληθούν στην κατεύθυνση της ευθυγράμμισης με τους στόχους της Πράσινης
Συμφωνίας. Προσθέτουν δε ότι, μέχρι τον Ιούνιο του 2021, χρειάζονται πιο φιλόδοξοι
στόχοι για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις οποίες
θα συμπεριλαμβάνονται δεσμευτικοί στόχοι για κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, καθώς και
αναθεώρηση  άλλων  νομικών  πλαισίων  της  ΕΕ  στον  τομέα  του  κλίματος  και  της
ενέργειας.
 
Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 482 ψήφους υπέρ, 136 κατά και 95 αποχές.
 
Δηλώσεις
 
«Το Κοινοβούλιο υποστήριξε με συντριπτική πλειοψηφία την πρόταση της Επιτροπής για
την Πράσινη Συμφωνία και χαιρετίζει την συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της
Ένωσης  και  των  στόχων  της  Πράσινης  Συμφωνίας.  Η  αγροτική,  η  εμπορική  και  η
οικονομική  πολιτική  της  ΕΕ  και  άλλοι  τομείς  πρέπει  τώρα  να  εξεταστούν  και  να
αναλυθούν στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.», είπε ο Pascal Canfin (RE, Γαλλία),
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191203IPR68087/europaiki-prasini-sumfonia-oi-protes-antidraseis-ton-eurovouleuton
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_el#tab-0-0
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96711/PASCAL_CANFIN/home


Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Το ψήφισμα θα είναι διαθέσιμο εδώ (15.01.2020)
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου: «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: οι πρώτες αντιδράσεις των
ευρωβουλευτών» (11.12.2019)
Δελτίο Τύπου: «Το ΕΚ κηρύσσει κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης» (21.11.2019)
Δελτίο Τύπου: «Κορυφαία προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κλιματική
αλλαγή, λένε οι πολίτες» (29.11.2019)
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Πρόταση της Επιτροπής)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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