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Πράσινη Συμφωνία: το κλειδί για μια κλιματικά 
ουδέτερη και βιώσιμη ΕΕ

Πράσινη συμφωνία, Fit for 55, νομοθέτημα για το κλίμα... τι είναι;
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev

H Πράσινη Συμφωνία είναι η απάντηση της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή. Ανακαλύψτε τον 
χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη κοινωνία.

Τον Νοέμβριο του 2019, το ΕΚ κήρυξε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης, 
καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει όλες τις προτάσεις της σύμφωνα με 
τον στόχο των 1,5 °C για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και να 
διασφαλίσει τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Σε απάντηση, η Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, έναν χάρτη 
πορείας για την μετάβαση σε μια κλιματική ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

 
Μάθετε περισσότερα για το πώς η ΕΕ καταπολεμά την κλιματική κρίση.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180703STO07129/pos-katapolema-i-ee-tin-klimatiki-allagi


Η Πράσινη Συμφωνία στον πυρήνα του πακέτου ανάκαμψης της ΕΕ

Οι στόχοι και τα οφέλη της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νέο νόμο για το κλίμαστις 24 Ιουνίου 2021, καθιστώντας 
νομικά δεσμευτικό τον στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 και 
επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.. Το γεγονός αυτό βοηθάει την ΕΕ να 
εκπληρώσει τη δέσμευσή της για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα μετά το 2050 και 
επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Το γεγονός αυτό αναμένεται να διευκολύνει την ενσωμάτωση των στόχων στη 
νομοθεσία, επιφέροντας οφέλη όπως: καθαρότερος αέρας, νερό και έδαφος, μείωση 
του ενεργειακού κόστους, ανακαίνιση σπιτιών, καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες και 
περισσότεροι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λιγότερο απόβλητα, πιο 
υγιεινά τρόφιμα και καλύτερη υγεία για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές.

Σημαντικό θα είναι το όφελος και για τις επιχειρήσεις, καθώς θα δημιουργηθούν 
ευκαιρίες σε περιοχές στις οποίες η Ευρώπη θέλει να θέσει παγκόσμια πρότυπα. 
Αναμένεται επίσης να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, για παράδειγμα στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και διαιδκασιών.

Μάθετε για τη συμβολή της ΕΕ στις παγκόσμιες δράσεις για το κλίμα στο 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050
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/20180404STO00910/i-istoria-ton-diapragmateuseon-gia-tin-klimatiki-allagi-grafima


χρονοδιάγραμμά μας.

Το πακέτο Fit for 55 για την επίτευξη των στόχων της 
Πράσινης Συμφωνίας
Το 2021 η Επιτροπή πρότεινε τη νέα και αναθεωρημένη δέσμη μέτρων "Fit for 55", ώστε η 
ΕΕ να πετύχει τον στόχο της για το 2030. Στόχος είναι η βελτίωση της ενωσιακής 
νομοθεσίας για το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων 13 αλληλένδετων 
νομοθεσιών και 6 νομοθετικών προτάσεων.

Μείωση των εκπομπών από τη βιομηχανία, τις 
μεταφορές και άλλους τομείς
Το πρώτο εξάμηνο του 2023 ενέκρινε τα ακόλουθα αρχεία:

• την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (EU ETS), ώστε να συμπεριλάβει 
ρυπογόνους τομείς, όπως τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές από το 2027 (στο ETS II) 
και τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι μεταρρυθμίσεις θα καταργήσουν σταδιακά τα δωρεάν 
δικαιώματα για τις αερομεταφορές έως το 2026 και θα προωθήσουν τη χρήση βιώσιμων 
αεροπορικών καυσίμων

• επανεξέταση του αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς για την αντιμετώπιση της 
διαρθρωτικής ανισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης δικαιωμάτων στο 
EU ETS

• την εφαρμογή του μέσου διαρροής άνθρακα που θα θέσει τιμή άνθρακα στα 
εισαγόμενα αγαθά από βιομηχανίες έντασης άνθρακα εκτός ΕΕ για την αντιμετώπιση 
της μετεγκατάστασης σε χώρες με λιγότερο φιλόδοξους κλιματικούς στόχους

• καταμερισμός προσπάθειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ για την αύξηση των εθνικών 
στόχων για τη μείωση των εκπομπών - σε τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ, 
ιδίως τις μεταφορές, τη γεωργία, τα κτίρια και τη διαχείριση αποβλήτων - από 29% σε 
40% έως το 2030

• την ενίσχυση των κανόνων για την αύξηση της απομάκρυνσης του άνθρακα στον τομέα 
της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας

• πρόταση για τη διασφάλιση ότι τα νέα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στην ΕΕ παράγουν 
μηδενικές εκπομπές CO2 το 2035

• αναθεώρηση των δικαιωμάτων εκπομπών για τις αερομεταφορές, ώστε να 
συμπεριληφθούν στο σύστημα όλες οι πτήσεις που αναχωρούν από τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο και μια πιθανή λύση για τις πτήσεις εκτός ΕΕ (γνωστές ως Corsia) Οι 
ευρωβουλευτές πρόκειται να ψηφίσουν για τις τελικές αναθεωρήσεις των υποδομών 
καυσίμων, των αεροπορικών και θαλάσσιων καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας τους επόμενους μήνες.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180404STO00910/i-istoria-ton-diapragmateuseon-gia-tin-klimatiki-allagi-grafima
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20170213STO62208/to-sustima-emporias-dikaiomaton-ekpompon-tis-ee-kai-i-metarruthmisi-tou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20230310IPR77241/climate-change-parliament-extends-the-market-stability-reserve-to-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20210303STO99110/to-ek-zita-eisfora-anthraka-se-eisagoges-gia-tin-prolipsi-tis-diarrois-co2
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180208STO97442/meiosi-ton-ekpompon-aerion-thermokipiou-tis-ee-ethnikoi-stochoi-gia-to-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20170711STO79506/klimatiki-allagi-epistrateuontas-ta-dasi-os-dexamenes-apothikeusis-anthraka
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20170711STO79506/klimatiki-allagi-epistrateuontas-ta-dasi-os-dexamenes-apothikeusis-anthraka
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180920STO14027/ekpompes-co2-gia-autokinita-kai-imifortiga-to-ek-egkrinei-austirotera-oria
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180920STO14027/ekpompes-co2-gia-autokinita-kai-imifortiga-to-ek-egkrinei-austirotera-oria
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20220610STO32720/meiosi-ekpompon-apo-aeroplana-kai-ploia-ta-metra-tis-ee


Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να ψηφίσουν για τις τελικές αναθεωρήσεις των υποδομών 
καυσίμων, των αεροπορικών και θαλάσσιων καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας τους επόμενους μήνες.

Διαβάστε περισσότερα για τα τρέχοντα μέτρα της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών και 
των ειδικών αερίων θερμοκηπίου εκτός του CO2.

Δημιουργία κονδυλίων της ΕΕ για τη στήριξη των 
νοικοκυριών στην πράσινη μετάβαση
Η Βουλή ενέκρινε:

• την εφαρμογή Ταμείου Κοινωνικού Κλίματος που χρηματοδοτείται από τη δημοπρασία 
επιδομάτων ETS, για τη διασφάλιση δίκαιης ενεργειακής μετάβασης βοηθώντας 
ευάλωτα νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και χρήστες των μεταφορών να 
αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια και την κινητικότητα.

Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev

Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας
Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που προωθούν την 
κυκλικότητα στις μεθόδους παραγωγής, τη βιώσιμη κατανάλωση και τη μείωση των 
αποβλήτων για προϊόντα στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής τους. Θα επικεντρωθεί 
στα εξής:

ηλεκτρονικά προϊόντα και ΤΠΕ• 
μπαταρίες και οχήματα• 
συσκευασίες και πλαστικά• 
υφάσματα• 
κατασκευές και κτίρια• 
τροφική αλυσίδα• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20221128STO58001/pos-i-ee-proothei-tis-ananeosimes-piges-energeias
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20221128STO58002/exoikonomisi-energeias-draseis-tis-ee-gia-ti-meiosi-tis-energeiakis-katanalosis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180305STO99003/meiosi-ton-ekpompon-anthraka-stochoi-kai-politikes-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180305STO99003/meiosi-ton-ekpompon-anthraka-stochoi-kai-politikes-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20220519STO30401/to-koinoniko-tameio-gia-to-klima-gia-mia-dikaii-energeiaki-metavasi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20210128STO96607/to-schedio-drasis-tis-ee-gia-ti-metavasi-se-mia-kukliki-oikonomia-eos-to-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20210128STO96607/to-schedio-drasis-tis-ee-gia-ti-metavasi-se-mia-kukliki-oikonomia-eos-to-2050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20201119STO92005/pos-mporoume-na-proothisoume-ti-viosimi-katanalosi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20201208STO93325/ilektronika-apovlita-stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20220228STO24218/ek-neoi-kanones-gia-pio-viosimes-kai-ithikes-mpataries
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/katapolemontas-ta-plastika-apovlita/20181212STO21610/plastika-apovlita-kai-anakuklosi-stin-ee-gegonota-kai-arithmitika-stoicheia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20201208STO93327/oi-epiptoseis-tis-viomichanias-tis-klostoufantourgias-sto-perivallon-grafima


Τον Νοέμβριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ 
για τις συσκευασίες. 

Ως μέρος των κανόνων για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ιδίως του 
δικαιώματος επισκευής, η ΕΕ συμφώνησε για έναν κοινό φορτιστή. Το USB Type-C θα 
γίνει ο κοινός φορτιστής για τις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές στην ΕΕ έως το 
τέλος του 2024. Οι φορητοί υπολογιστές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με θύρα USB 
Type-C έως τις 28 Απριλίου 2026.

Τον Μάρτιο του 2023, η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα πρόταση για την προώθηση της 
επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης αγαθών. Στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης, θα 
απαιτούσε από τους πωλητές να επισκευάζουν προϊόντα εκτός εάν είναι φθηνότερο η 
αντικατάστασή τους. Πέρα από την εγγύηση, θα παρείχε δικαιώματα για να γίνουν οι 
επισκευές ευκολότερες και φθηνότερες.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την 
εφαρμογή της νέας βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 
να ξεπεράσουν την κρίση που σχετίζεται με τον Covid, να ευθυγραμμίσουν τις δαπάνες 
με την πολιτική και να κάνουν τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη, κυκλική οικονομία.

Τον Νοέμβριο του 2021, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική 
της ΕΕ για κρίσιμες πρώτες ύλες (CRM) ώστε η Ευρώπη να εξαρτάται λιγότερο από τις 
εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών που είναι ζωτικής σημασίας για τις στρατηγικές 
βιομηχανίες της. Τον Μάρτιο του 2023, η Επιτροπή πρότεινε μια πράξη CRM της ΕΕ για 
τη διασφάλιση επαρκούς και διαφοροποιημένης προσφοράς για την ψηφιακή οικονομία 
της Ευρώπης καθώς και για την πράσινη μετάβαση, – δίνοντας προτεραιότητα στην 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας και τους τρόπους με 
τους οποίους το Κοινοβούλιο καταπολεμά την πλαστική ρύπανση.

Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης
Τον Ιανουάριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη, τη στρατηγική για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας 
μέσω της προσέλκυσης τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων 
την επόμενη δεκαετία.

Ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου, ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης αναμένεται να 
παράσχει προσαρμοσμένη στήριξη στους εργαζομένους και στις κοινότητες που 
επηρεάζονται περισσότερα από τη μετάβαση αυτή. Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε έναν μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα για τη στήριξη 
των πράσινων επενδύσεων σε περιοχές που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα, ο οποίος 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2021.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0329_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20201112STO91445/nea-viomichaniki-stratigiki-tis-ee-poies-prokliseis-kaleitai-na-antimetopisei
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20211118STO17611/krisimes-protes-ules-simantikos-o-viosimos-anefodiasmos-tous-gia-tin-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20211118STO17611/krisimes-protes-ules-simantikos-o-viosimos-anefodiasmos-tous-gia-tin-ee
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20151201STO05603/kukliki-oikonomia-chrisimopoiise-to-xana
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/katapolemontas-ta-plastika-apovlita/20180830STO11347/plastika-apovlita-kai-anakuklosi-stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_930


Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για την εισαγωγή νέων πηγών εσόδων 
για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας 
από την πανδημία του κορονοϊού. Στις νέες αυτές πηγές εσόδων θα περιλαμβάνονται 
έσοδα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και έναν μηχανισμό συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα που θα επιβάλλει εισφορές στις εισαγωγές ορισμένων αγαθών.

Για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες και να 
αντιμετωπίσει το φαινόμενο της προβολής ψευδοπράσινης ταυτότητας ("greenwashing"), 
το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα νομοθεσία για τις βιώσιμες επενδύσεις τον Ιούνιο του 
2020. Το Νοέμβριο του 2020, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης τη μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο οικονομικό σύστημα, το οποίο είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και για την αύξηση της 
ανθεκτικότητάς της.

Μάθετε πώς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης συμβάλει στη μετάβαση των χωρών της ΕΕ 
σε μια πράσινη οικονομία.

Δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων
Ο τομέας των τροφίμων αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της κλιματικής 
αλλαγής. Παρ'όλο που η γεωργία της ΕΕ είναι ο μόνος μείζων γεωργικός τομέας 
παγκοσμίως που έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (κατά 20% από το 
1990), εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των εκπομπών (εκ των οποίων το 
70% οφείλεται σε ζώα).

Η στρατηγική ''Farm to Fork' (Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο) που παρουσίασε η Επιτροπή 
τον Μάιο του 2020, πρέπει να εγγυηθεί ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον 
σύστημα διατροφής, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών. 
Καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, περιορίζοντας τη χρήση 
φυτοφαρμάκων και τις πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών κατά το ήμισυ, μειώνοντας τη 
χρήση λιπασμάτων, και αυξάνοντας τις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας.

Το Κοινοβούλιο σε ψήφισμα που εξέδωσε τον Οκτώβριου του 2021, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για τη στρατηγική της ΕΕ ''Farm to Fork' (Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο), 
και πραγματοποίησε ορισμένες προσθήκες για να καταστήσει τη πρόταση περισσότερο 
βιώσιμη. Το Κοινοβούλιο τόνισε συγκεκριμένα ότι το πακέτο "Fit for 55" θα πρέπει να 
περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους για τις εκπομπές αερίων από τη γεωργία και τη χρήση 
γης. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20200918STO87405/giati-to-ek-zita-nees-piges-esodon-gia-ton-proupologismo-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20220610STO32721/schedia-anakampsis-suneti-chrisi-kondulion-kai-dimokratiki-epopteia-zita-to-ek
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20220610STO32721/schedia-anakampsis-suneti-chrisi-kondulion-kai-dimokratiki-epopteia-zita-to-ek
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201109IPR91117/ek-gia-prasini-sumfonia-europaikes-ependuseis-gia-viosimes-drastiriotites
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201109IPR91117/ek-gia-prasini-sumfonia-europaikes-ependuseis-gia-viosimes-drastiriotites
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20200903STO86310/dikaii-metavasi-se-mia-prasini-oikonomia-gia-oles-tis-europaikes-perifereies
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20200903STO86310/dikaii-metavasi-se-mia-prasini-oikonomia-gia-oles-tis-europaikes-perifereies
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180301STO98928/ekpompes-aerion-tou-thermokipiou-ana-chora-kai-tomea-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200519STO79425/oikodomisi-enos-viosimou-sustimatos-trofimon-i-stratigiki-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200519STO79425/oikodomisi-enos-viosimou-sustimatos-trofimon-i-stratigiki-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee/20180615STO05929/upermikrovia-to-ek-gia-tin-katapolemisi-tis-anthektikotitas-ton-mikrovion
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee/20180404STO00909/neoi-austiroteroi-kanones-gia-ta-viologika-proionta-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211014IPR14914/nea-stratigiki-tis-ee-apo-to-agroktima-sto-piato-gia-ugieina-viosima-trofima


Πράσινη Συμφωνία - Βιοποικιλότητα 

Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Παράλληλα, η ΕΕ στοχεύει να αντιμετωπίσει την απώλεια της βιοποικιλότητας,
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εξαφάνισης ενός εκατομμυρίου ειδών.Η στρατηγική 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030, που παρουσίασε η Επιτροπη τον Μάιο 2020, 
στοχεύει στην προστασία της φύσης, στην αναστροφή της υποβάθμισης των 
οικοσυστημάτων και στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα για το 2030: επαναφέροντας τη φύση στη ζωή μας τον Ιούνιο του 2021, 
επιμένοντας ότι η εφαρμογή της είναι συνεπής με άλλες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας.

Καθώς τα δάση διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην απορρόφηση και την 
αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για να 
διασφαλίσει ότι τα αγαθά που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά δεν έχουν συμβάλει 
στην αποψίλωση ή την υποβάθμιση των δασών πουθενά στον κόσμο.

Ο κανονισμός διασφαλίζει επίσης ότι αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των αυτόχθονων 
πληθυσμών γίνονται σεβαστά.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200109STO69929/apoleia-viopoikilotitas-pou-ofeiletai-kai-giati-mas-afora
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/prostasia-kai-kali-metacheirisi-ton-zoon/20200519STO79424/apeiloumena-eidi-stin-europi-grafima
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20221019STO44561/apopsilosi-dason-oi-aities-kai-ta-metra-tis-ee-gia-tin-katapolemisi-tis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20221019STO44561/apopsilosi-dason-oi-aities-kai-ta-metra-tis-ee-gia-tin-katapolemisi-tis
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(22-06-2022)
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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/press-room/20220616IPR33219/klima-energeiaki-anexartisia-energeiaki-ftocheia-tachuteri-drasi-zita-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220616IPR33219/klima-energeiaki-anexartisia-energeiaki-ftocheia-tachuteri-drasi-zita-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220616IPR33219/klima-energeiaki-anexartisia-energeiaki-ftocheia-tachuteri-drasi-zita-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733513_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/climateaction/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?__cft__%5b0%5d=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=%2CO%2CP-R
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