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Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου για την κλιματική αλλαγή 

 

Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και ο μετασχηματισμός του μοντέλου παραγωγής στην 

κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, βρίσκεται συνεχώς στην 

ατζέντα διεθνών και περιφερειακών οργανισμών. To Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο, που 

πρόκειται να υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ τις επόμενες μέρες, προβλέπεται να 

καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη ήπειρο με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 

2050. 

Οι προβλέψεις του Συμφώνου παρουσιάστηκαν στη Διάσκεψη για το Κλίμα του ΟΗΕ στη Μαδρίτη, 

από τη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ursula von der Leyen. Συγκεκριμένα, 

ενδιάμεσο στόχο για το 2030 αποτελεί η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο 

55%, σε σύγκριση με το αρχικά καθορισμένο ποσοστό του 40% και η εξολοκλήρου 

απολιγνητοποίηση της Ευρώπης το 2050. Μεταξύ πολλών άλλων μέτρων, περιλαμβάνει τη 

μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος με σκοπό την αύξηση των τιμών των εκπομπών, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών του ναυτιλιακού τομέα, τη μείωση των δωρεάν 

πιστώσεων προς τις αεροπορικές εταιρίες και τη δημιουργία ενός φόρου για τις εισαγωγές 

ενέργειας βασισμένης στον άνθρακα. 

Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ καλωσορίζουν τη Συμφωνία και προτίθενται να δεσμευτούν 

στους στόχους της. Ωστόσο, η απροθυμία από την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχική 

Δημοκρατία, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα, αποτελούν τροχοπέδη, 

καθώς απαιτείται ομοφωνία κα στο επόμενο χρονικό διάστημα η ΕΕ θα προσπαθήσει να κερδίσει 

την υποστήριξή τους. 

Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί το ποσό που θα επενδυθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

ορίζοντα δεκαετίας για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα, ανέρχεται στο 1 δις ευρώ. Ακόμη, 

η Επιτροπή προβλέπει ένα μεταβατικό ταμείο, ύψους τουλάχιστον 35 δις ευρώ για τις χώρες που 

θα πληγούν περισσότερο από την απολιγνητοποίηση, ενώ πρόκειται να κινητοποιήσει επενδύσεις 

άνω των 100 δις ευρώ, με σκοπό την επιτυχία της οικολογικής μετάβασης. 

Εν ολίγοις, η ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΕΕ, θα την καταστήσει τον παγκόσμιο ηγέτη στην 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σε αντίθεση με χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα και 

η Ινδία, οι οποίες παρά το ότι αποτελούν τους μεγαλύτερους παραγωγούς των ρυπογόνων 

αερίων, δεν φαίνονται πρόθυμες να αναλάβουν δράση και να ανάγουν ως ζήτημα πρωταρχικής 

σημασίας το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Ως εκ τούτου, τίθενται ερωτήματα ως 

προς τα αποτελέσματα του εγχειρήματος της απολιγνητοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο και της 

μελλοντικής χάραξης πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
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