
 

COVID-19: σχέδιο ανάκαμψης «πράσινο» και
φιλόδοξο, ζήτησαν ευρωβουλευτές
 

Στη συζήτηση με τον Frans Timmermans στην επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ οι
ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι η ΕΕ πρέπει να κρατήσει σταθερή πορεία όσον αφορά την
κλιματική αλλαγή.
 
Την  Τρίτη,  στην  επιτροπή  Περιβάλλοντος,  Δημόσιας  Υγείας  και  Ασφάλειας  των
Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με
τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans, σχετικά με
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα.
 
Την προηγούμενη εβδομάδα, στο ψήφισμα για τη συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ για
την πανδημία COVID-19 και τις συνέπειές της, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να
προτείνει σχέδιο ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, το οποίο
«θα  πρέπει  να  έχει  στο  επίκεντρό  της  την  Ευρωπαϊκή  Πράσινη  Συμφωνία  και  τον
ψηφιακό  μετασχηματισμό,  προκειμένου  να  δοθεί  ώθηση  στην  οικονομία».
 
Ο κος. Timmermans συμφώνησε και προσέθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν
αποτελεί  πολυτέλεια,  αλλά  σωσίβιο  για  την  έξοδο  από  την  κρίση  του  κορονοϊού.
Χρειάζονται  πανευρωπαϊκές απαντήσεις  και  η  «πράσινη» ανάκαμψη δεν είναι  μόνο
εφικτή αλλά αναγκαία, καθώς η Ευρώπη θα χάσει διπλά αν κινητοποιηθούν επενδύσεις
για την ανοικοδόμηση της προ κρίσης οικονομίας χωρίς το μετασχηματισμό της σε
«πράσινη» και βιώσιμη.
 
Αν και όλοι οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι η αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα
της υγείας είναι η άμεση προτεραιότητα, πολλού τόνισαν την ανάγκη διατήρησης των
χρονοδιαγραμμάτων για σημαντικά τμήματα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ο
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• Η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να αποτελέσει κομβικό σημείο της προσπάθειας της ΕΕ
για την ανάκαμψη

• Να προχωρήσει η διαδικασία για την νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα όπως είχε
προβλεφθεί

• Μικρή καθυστέρηση μερικών εβδομάδων για τις προτάσεις της Επιτροπής για την
βιοποικιλότητα και την αγροδιατροφική παραγωγή
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κος.
 
Timmermans είπε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα παραμένει σε τροχιά έγκρισης
για το Σεπτέμβριο,  με αναθεωρημένο στόχο μείωσης εκπομπών για το 2030,  ενώ η
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και η αγροδιατροφική στρατηγική «από το
αγρόκτημα στο πιρούνι» παραμένουν σημαντικές προτεραιότητες, αν και θα πρέπει να
αναβληθούν «για μερικές εβδομάδες, αλλά όχι μήνες».
 
Σχετικέςπληροφορίες
 
Στις 28 Νοεμβρίου 2019,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε κατάσταση κλιματικής
έκτακτης ανάγκης. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν όλες οι νομοθετικές προτάσεις και οι
δράσεις του προϋπολογισμού να είναι  πλήρως ευθυγραμμισμένες με το στόχο της
ελάττωσης της θέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1.5  °C.
 
Η Επιτροπή πρότεινε  την  Ευρωπαϊκή  Πράσινη  Συμφωνία  στις  11  Δεκεμβρίου  2019.
Ακολούθησε πρόταση για τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα στις 4 Μαρτίου 2020 για να
διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα είναι κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Ο νόμος για το κλίμα
θα πρέπει να εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο των
Υπουργών στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου του ΕΚ: Κάλεσμα για εκτενή μέτρα ανάκαμψης και Ταμείο Αλληλεγγύης
για τον Κορονοϊό (17.04.2020)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ: Το ΕΚ κηρύσσει κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης
(29.11.2019)
Δελτίο Τύπου του ΕΚ: Στήριξη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και κάλεσμα για πιο
φιλόδοξη προσέγγιση (15.01.2020)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: ενημερωτικό σημείωμα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία (στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πολωνικά)
Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής: ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό για την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία

Δελτία Τύπου

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

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_EL.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_el
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200415IPR77109/to-koinovoulio-zita-pio-sthenari-antidrasi-tis-ee-stis-prokliseis-tou-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200415IPR77109/to-koinovoulio-zita-pio-sthenari-antidrasi-tis-ee-stis-prokliseis-tou-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67110/to-ek-kirussei-katastasi-klimatikis-ektaktis-anagkis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191121IPR67110/to-ek-kirussei-katastasi-klimatikis-ektaktis-anagkis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69902/stirixi-stin-europaiki-prasini-sumfonia-kai-kalesma-gia-pio-filodoxi-proseggisi
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69902/stirixi-stin-europaiki-prasini-sumfonia-kai-kalesma-gia-pio-filodoxi-proseggisi
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_el
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/european-green-deal_14101_pk


Επαφές 
 
 
Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment

Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
typos-el@europarl.europa.eu

Δελτία Τύπου

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

3 I 3

https://twitter.com/EP_Environment

