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Ο Ευρωπαΰκόσ Κλιματικόσ Νόμοσ 
 

1 Ειςαγωγή  

Η Ευρώπη τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ βρύςκεται ςτην 

πρωτοπορύα τησ παγκϐςμιασ κλιματικόσ 

διακυβϋρνηςησ, καθώσ ϋχει υιοθετόςει την πιο 

φιλϐδοξη κλιματικό πολιτικό ςυγκριτικϊ με τισ 

υπϐλοιπεσ χώρεσ παγκοςμύωσ και παρϊλληλα ϋχει 

θεςπύςει ϋνα ευρϑτατο θεςμικϐ πλαύςιο για την 

υλοπούηςό τησ. Ο ομολογουμϋνωσ χαμηλόσ 

φιλοδοξύασ ςτϐχοσ μεύωςησ εκπομπών αερύων του 

θερμοκηπύου για το 2020 ϋχει όδη επιτευχθεύ1, ενώ 

ϐςον αφορϊ τον ςτϐχο του 2030, ο αρχικϐσ ςτϐχοσ 

τησ ΕΕ αφοροϑςε ςτη μεύωςη των εκπομπών κατϊ 

40% ςε ςχϋςη με τα επύπεδα του 19902, αλλϊ τον 

Δεκϋμβριο του 2020 το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο3 

υιοθϋτηςε τον ακϐμα πιο φιλϐδοξο ςτϐχο μεύωςησ 

εκπομπών κατϊ τουλϊχιςτον 55%. Ωςτϐςο, μϋχρι 

ςόμερα η ΕΕ δεν ϋχει ϋναν νομικϊ δεςμευτικϐ ςτϐχο 

μεύωςησ των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου με 

ορύζοντα το 2050.  

 

Με την ανακούνωςη τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ 

υμφωνύασ4 ςτισ αρχϋσ του 2020 η Ευρώπη θϋτει ςτο 

επύκεντρο την κλιματικό ουδετερϐτητα και ςτοχεϑει 

ςτο να μεταςχηματύςει την οικονομύα τησ ςε αυτό 

την κατεϑθυνςη. Η Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα 

αναμορφώνει ουςιαςτικϊ το πεδύο εφαρμογόσ των 

δεςμεϑςεων για την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ 

κρύςησ.  

 
                                                             
1 European Environmental Agency. 2020. Trends and projections in 
Europe 2020, Tracking progress towards Europe’s climate and energy 
targets. https://bit.ly/3aqlrGx  
2 υμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 2013. υμπερϊςματα υμβουλύου 
(Περιβϊλλοντοσ) 14ησ  Οκτωβρύου 2013. https://bit.ly/3q7nBjl  
3 Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο. 2020. υμπερϊςματα ςυνεδρύαςησ του 
Ευρωπαώκοϑ υμβουλύου τησ 11ησ Δεκεμβρύου 2020. 
https://bit.ly/2YMUrtB  
4   Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2019. Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα. 
https://bit.ly/2XCV74n  

Ο Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ κατοχυρώνει ςτο 

δύκαιο τησ ΕΕ ο ςτϐχοσ τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ 

ϋωσ το 2050. Επιπλϋον, αποτελεύ τον οδικϐ χϊρτη 

ςυμμϐρφωςησ τησ ΕΕ με τη υμφωνύα του Παριςιοϑ 

και ϋνα ουςιαςτικϐ εργαλεύο για τον μεταςχηματιςμϐ 

των οικονομιών ςτην κατεϑθυνςη τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ και ταυτϐχρονα ϋνα ςημαντικϐ βόμα 

κλιματικόσ διακυβϋρνηςησ. Τπϐ αυτϐ το πρύςμα ο 

Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ μπορεύ να θεωρηθεύ 

ςτην ουςύα ο κεντρικϐσ εφαρμοςτικϐσ νϐμοσ τησ 

Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ υμφωνύασ καθώσ  

περιγρϊφει τον τρϐπο επύτευξησ των ςτϐχων, τουσ 

μηχανιςμοϑσ τακτικόσ αξιολϐγηςησ τησ προϐδου, 

καθώσ και τουσ μηχανιςμοϑσ που θα ενεργοποιοϑνται 

ςε περύπτωςη ανεπαρκοϑσ προϐδου ό αςυνϋπειασ. 

Σουσ ςτϐχουσ του υποςτηρύζουν ακϐμη το 

Επενδυτικϐ χϋδιο τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ 

υμφωνύασ «Βιώςιμη Ευρώπη»5 και ο Μηχανιςμϐσ 

Δύκαιησ Μετϊβαςησ6 ενώ αναμϋνεται να 

ολοκληρωθοϑν κι ϊλλεσ πρωτοβουλύεσ, ϐπωσ η 

                                                             
5 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ προσ το 
Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο, Σο υμβοϑλιο, την Ευρωπαώκό Οικονομικό και 
Κοινωνικό Επιτροπό και την Επιτροπό των Περιφερειών, Επενδυτικϐ 
χϋδιο «Βιώςιμη Ευρώπη» Επενδυτικϐ χϋδιο τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ 
υμφωνύασ COM/2020/21 final. https://bit.ly/3oIDJqN  
Σο Επενδυτικϐ χϋδιο Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ υμφωνύασ θα 
κινητοποιόςει χρηματοδϐτηςη τησ ΕΕ και θα δημιουργόςει ϋνα 
υποςτηρικτικϐ πλαύςιο για τη διευκϐλυνςη και την τϐνωςη των 
δημϐςιων και ιδιωτικών επενδϑςεων που εύναι αναγκαύεσ για τη 
μετϊβαςη προσ μια κλιματικϊ ουδϋτερη, πρϊςινη και ανταγωνιςτικό 
οικονομύα χωρύσ αποκλειςμοϑσ. Εκτιμϊται ϐτι θα κινητοποιόςει πϐρουσ 
τησ τϊξησ του €1 τρισ.  
6 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Μηχανιςμϐσ Δύκαιησ Μετϊβαςησ. 
https://bit.ly/2Ly3dsj  
Ο Μηχανιςμϐσ Δύκαιησ Μετϊβαςησ αποτελεύ βαςικϐ εργαλεύο ώςτε να 
διαςφαλιςτεύ ϐτι η μετϊβαςη προσ μια κλιματικϊ ουδϋτερη οικονομύα 
πραγματοποιεύται με δύκαιο τρϐπο, χωρύσ να μϋνει κανεύσ ςτο περιθώριο. 
Ο μηχανιςμϐσ παρϋχει ςτοχευμϋνη ςτόριξη, ώςτε να κινητοποιηθοϑν 
τουλϊχιςτον €100 δισ κατϊ την περύοδο 2021-2027 ςτισ περιφϋρειεσ που 
πλόττονται περιςςϐτερο, για την ϊμβλυνςη των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώςεων τησ μετϊβαςησ. Ο πρώτοσ πυλώνασ του Μηχανιςμοϑ Δύκαιησ 
Μετϊβαςησ εύναι το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ για το οπούο ϋχει 
διαμορφωθεύ πρϐταςη Κανονιςμοϑ (https://bit.ly/35Fa9Lo). 

https://bit.ly/3aqlrGx
https://bit.ly/3q7nBjl
https://bit.ly/2YMUrtB
https://bit.ly/2XCV74n
https://bit.ly/3oIDJqN
https://bit.ly/2Ly3dsj
https://bit.ly/35Fa9Lo
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ςτρατηγικό για την προςαρμογό ςτην κλιματικό 

αλλαγό, η βιομηχανικό ςτρατηγικό τησ Ευρώπησ, το 

ςχϋδιο δρϊςησ για την κυκλικό οικονομύα καθώσ και 

η ςτρατηγικό για βιώςιμη χρηματοδϐτηςη. Επύςησ, το 

Ευρωπαώκϐ ϑμφωνο για το Κλύμα ςτοχεϑει ςτο να 

κινητοποιόςει τουσ πολύτεσ τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ, 

τουσ οργανιςμοϑσ και την κοινωνύα ςτο ςϑνολϐ τησ 

ςτη δρϊςη για το κλύμα.  

 

κοπϐσ τησ παροϑςασ επιςκϐπηςησ εύναι η καλϑτερη 

κατανϐηςη του Ευρωπαώκοϑ Κλιματικοϑ Νϐμου και 

τησ επύδραςόσ του ςτην κλιματικό και ενεργειακό 

πολιτικό. τισ παρακϊτω ενϐτητεσ παρουςιϊζονται 

τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του υπϐ διαπραγμϊτευςη 

Ευρωπαώκοϑ Κλιματικοϑ Νϐμου καθώσ και οι 

κεντρικϋσ θϋςεισ τϐςο των ευρωπαώκών θεςμών ϐςο 

και των βαςικών εμπλεκϐμενων φορϋων.  

 

2 Οι θέςεισ των θεςμών τησ ΕΕ  

 

Η πρόταςη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ  

Η πρϐταςη Κανονιςμοϑ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ 

για τον Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο7 ανακοινώθηκε 

τον Μϊρτιο του 2020 και παρουςιϊςτηκε ςτουσ 

υπουργοϑσ Περιβϊλλοντοσ τησ ΕΕ-27 τον ύδιο μόνα. 

Σον επτϋμβριο του 2020, η Επιτροπό δημοςύευςε 

ανακούνωςη8 ςχετικϊ με το ςχϋδιο κλιματικών 

ςτϐχων για το 2030, η οπούα ςυνοδευϐταν απϐ 

ολοκληρωμϋνη εκτύμηςη επιπτώςεων9, που 

τεκμηρύωςε την ανϊγκη αλλαγόσ του ςτϐχου μεύωςησ 

των εκπομπών ςτην ΕΕ για το 2030 κατϊ 

τουλϊχιςτον 55% ςε ςχϋςη με τα επύπεδα του 1990. 

Ωσ εκ τοϑτου η Επιτροπό προχώρηςε ςε 

τροποπούηςη10 τησ αρχικόσ τησ πρϐταςησ για τον 

Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο, ώςτε να ςυμπεριλϊβει 

                                                             
7 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Πρϐταςη για Κανονιςμϐ του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου και του υμβοϑλιου για τη θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την 
επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και για την τροποπούηςη του 
κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το κλύμα) (EU) 
2018/1999 (European Climate Law) COM/2020/80 final. 
https://bit.ly/3sqK4sT  
8 Ευρωπαώκό Ένωςη- Αντιπροςωπεύα ςτην Ελλϊδα. 2020. Κατϊςταςη τησ 
Ένωςησ: Η Επιτροπό αυξϊνει τισ φιλοδοξύεσ για το κλύμα και προτεύνει 
μεύωςη των εκπομπών κατϊ 55% ϋωσ το 2030, 17/09/2020  
https://bit.ly/3mt2FjO  
9 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Κεύμενο εργαςύασ τησ Επιτροπόσ, Μελϋτη 
επιπτώςεων που ςυνοδεϑει την ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ με τύτλο 
«Ενύςχυςη τησ κλιματικόσ φιλοδοξύασ τησ Ευρώπησ για το 2030 – 
Επενδϑουμε ςε ϋνα κλιματικϊ ουδϋτερο μϋλλον προσ ϐφελοσ των πολιτών 
μασ (χϋδιο κλιματικών ςτϐχων για το 2030)», 17/9/2020 . 
https://bit.ly/3gTUU5A    
10 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Σροποποιημϋνη πρϐταςη Κανονιςμϐσ του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου για τη θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την 
επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ 
(ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το κλύμα), COM/2020/563 final. 
https://bit.ly/3pb0ItI  

ςε αυτόν τον αναθεωρημϋνο ςτϐχο για μεύωςη των 

εκπομπών ϋωσ το 2030.  

 

Με βϊςη την πρϐταςη Κανονιςμοϑ τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ, ο Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ ςτοχεϑει 

ςτο «να ορίςει κατεύθυνςη, καθορίζοντασ μια 

διαδρομή προσ την κλιματική ουδετερότητα, και να 

ενιςχύςει την αίςθηςη αςφάλειασ και την 

εμπιςτοςύνη ςτη δέςμευςη τησ ΕΕ για τισ 

επιχειρήςεισ, τουσ εργαζομένουσ, τουσ επενδυτέσ και 

τουσ καταναλωτέσ, καθώσ και τη διαφάνεια και τη 

λογοδοςία, ώςτε να υποςτηριχθεί η ευημερία και η 

δημιουργία θέςεων εργαςίασ». Σο βαςικϐ περιεχϐμενο 

τησ πρϐταςησ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ 

περιγρϊφεται ςυνοπτικϊ παρακϊτω:  

 

1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήσ: το ϊρθρο 

1 αποτυπώνεται το ϐραμα τησ ΕΕ για κλιματικό 

ουδετερϐτητα ϋωσ το 2050 ςτη βϊςη τησ 

υμφωνύασ του Παριςιοϑ και η πολιτικό 

ςυμφωνύα επ’ αυτοϑ καθύςταται νομικϊ 

δεςμευτικό υποχρϋωςη.   

 

2. Στόχοσ κλιματικήσ ουδετερότητασ: το ϊρθρο 

2 διευκρινύζεται ϐτι η επύτευξη τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ εντϐσ ΕΕ αποτελεύ ςτϐχο που 

αφορϊ ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ οικονομύασ και ϐλα 

τα αϋρια του θερμοκηπύου και ϐχι μϐνο του 

διοξειδύου του ϊνθρακα (CO2). 

  

Αναγνωρύζεται ακϐμα ϐτι εκτϐσ απϐ την 

αναγκαύα μεύωςη των εκπομπών, οι φυςικϋσ 

καταβϐθρεσ των δαςών, των εδαφών, των 

γεωργικών εκτϊςεων και των υγροτϐπων θα 

πρϋπει να διατηρηθοϑν και να αυξηθοϑν 

περαιτϋρω καθώσ και οι τεχνολογύεσ 

απορρϐφηςησ ϊνθρακα. 

 

Όςον αφορϊ ςτον ςτϐχο για το 2030, μετϊ την 

ολοκλόρωςη τησ ςχετικόσ μελϋτησ εκτύμηςησ 

επιπτώςεων99 παραπϊνω, η πρϐταςη 

Κανονιςμοϑ για τον Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο 

αναθεωρόθηκε υιοθετώντασ ςτϐχο μεύωςησ 

εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου κατϊ 

τουλϊχιςτον 55% το 2030 ςε ςϑγκριςη με τα 

επύπεδα του 1990.  

 

Ωςτϐςο ο ςτϐχοσ αυτϐσ για το 2030 δεν 

αποτυπώνει την αύςθηςη του επεύγοντοσ που θα 

ϋπρεπε να ϋχει η ΕΕ και υπολεύπεται των 

https://bit.ly/3sqK4sT
https://bit.ly/3mt2FjO
https://bit.ly/3gTUU5A
https://bit.ly/3pb0ItI
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απαιτόςεων τησ επιςτόμησ. ϑμφωνα με την 

ϋκθεςη του Περιβαλλοντικοϑ Προγρϊμματοσ του 

ΟΗΕ (UNEP) του 2019 για τo χϊςμα εκπομπών 

(UNEP 2019, Emissions Gap Report)11, οι 

παγκϐςμιεσ εκπομπϋσ πρϋπει να μειώνονται κατϊ 

7,6% κϊθε χρϐνο απϐ το 2020 ωσ το 2030 ώςτε 

να υπϊρχουν ςοβαρϋσ πιθανϐτητεσ να 

περιοριςτεύ η ϊνοδοσ τησ παγκϐςμιασ 

θερμοκραςύασ ςτον 1,5οC. Για την Ευρωπαώκό 

Ένωςη αυτϐσ ο ετόςιοσ ρυθμϐσ ελϊττωςησ 

μεταφρϊζεται για το 2030 ςε ςτϐχο μεύωςησ τησ 

τϊξησ του 65% ςε ςχϋςη με τα επύπεδα εκπομπών 

του 1990. υνεπώσ, η πρϐβλεψη για 55% μεύωςη 

ςε ςχϋςη με τα επύπεδα του 1990 δεν υπακοϑει 

ςτισ επιταγϋσ τησ επιςτόμησ. Ακϐμα και η 

προςθόκη τησ λϋξησ «τουλϊχιςτον» πριν απϐ το 

55% ϐπωσ προτεύνεται ςτο ςχϋδιο τησ Επιτροπόσ, 

δεν επαρκεύ καθώσ η διαφορϊ μϋχρι το 65% εύναι 

ςημαντικό.  

 

Ακϐμη γύνεται αρκετό κριτικό και διϊλογοσ ϐςον 

αφορϊ ςτον ρϐλο των τεχνολογικών λϑςεων ςτην 

εξιςορρϐπηςη των ανθρωπογενών εκπομπών 

απϐ ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ οικονομύασ και των 

απορροφόςεων αερύων του θερμοκηπύου. Οι 

τεχνολογύεσ δϋςμευςησ ϊνθρακα12 θεωροϑνται 

ϊμεςα ςχετιζϐμενεσ με την παρϊταςη τησ χρόςησ 

των ορυκτών καυςύμων και για τον λϐγο αυτϐ 

υπϊρχουν αντιδρϊςεισ ςτη ςυμπερύληψό τουσ 

ςτο νϐμο, τϐςο απϐ την κοινωνύα των πολιτών 

που αντιτύθεται ςτη χρόςη ορυκτών 

καυςύμων52,53 ϐςο και απϐ το Κοινοβοϑλιο που 

ζητϊει την απϐςυρςη ϐλων των ϊμεςων και 

ϋμμεςων ενιςχϑςεων ςτα ορυκτϊ καϑςιμα ϋωσ το 

αργϐτερο το 202527.  

 

Επύςησ ςτην πρϐταςη τησ Επιτροπόσ δεν 

ςυμπεριλαμβϊνεται ϋνασ ευρωπαώκϐσ 

προϒπολογιςμϐσ ϊνθρακα13. Η θϋςπιςη ενϐσ 

                                                             
11 Περιβαλλοντικϐ Πρϐγραμμα του ΟΗΕ, UNEP. 2019. Emissions Gap 
Report. https://bit.ly/3nuj3lx  
12 την αναλυτικό επεξόγηςη των επιμϋρουσ διατϊξεων τησ πρϐταςησ 
κανονιςμοϑ αναφϋρεται ειδικϐτερα ϐτι «οι τεχνολογίεσ δέςμευςησ και 
αποθήκευςησ CO2 ή δέςμευςησ και χρήςησ CO2, θα πρέπει να καταςτούν 
οικονομικά αποδοτικέσ και να εφαρμοςτούν».  
13 Ο προϒπολογιςμϐσ ϊνθρακα (carbon budget) αφορϊ ςτην ποςϐτητα 
διοξειδύου του ϊνθρακα που μπορεύ να απελευθερωθεύ ςτην ατμϐςφαιρα 
για μια ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο, ώςτε να ςυγκρατηθεύ η ϊνοδοσ 
τησ θερμοκραςύασ του πλανότη ςε ςυγκεκριμϋνα επύπεδα (ςτην 
προκειμϋνη ςτουσ 1,5οC πϊνω απϐ τα επύπεδα τησ προ-βιομηχανικόσ 
εποχόσ). Εύναι ϋνα εργαλεύο που λειτουργεύ ωσ μηχανιςμϐσ ςυμμϐρφωςησ 
με τουσ ςτϐχουσ που ϋχουν τεθεύ εντϐσ καθοριςμϋνου χρονικοϑ 
διαςτόματοσ και εύναι μια προςϋγγιςη που όδη προβλϋπεται τϐςο απϐ το 
Πρωτϐκολλο του Κιϐτο ϐςο και ςτην ευρωπαώκό απϐφαςη αναφορικϊ με 

τϋτοιου προϒπολογιςμοϑ θα καθϐριζε την 

υπολειπϐμενη ποςϐτητα αερύων του θερμοκηπύου 

που θα μποροϑςε να εκπεμφθεύ απϐ το την 

Ευρωπαώκό Ένωςη, ώςτε να μην υπονομεϑονται 

οι δεςμεϑςεισ τησ για τον περιοριςμϐ τησ αϑξηςησ 

τησ θερμοκραςύασ ςε 1,5 °C πϊνω απϐ τα 

προβιομηχανικϊ επύπεδα. Ακϐμη θα αποτελοϑςε 

ϋνα εργαλεύο ελϋγχου τησ ςυμβατϐτητασ των 

πολιτικών τησ Ένωςησ ςε ςχϋςη με τισ κλιματικϋσ 

τησ δεςμεϑςεισ και θα καθϐριζε με ςυγκεκριμϋνο 

τρϐπο την πορεύα προσ τισ μηδενικϋσ εκπομπϋσ 

αερύων του θερμοκηπύου ϋωσ το 2050. Επύςησ θα 

μποροϑςε να επηρεϊςει και τα Κρϊτη Μϋλη, ώςτε 

να οδηγηθοϑν κι αυτϊ ςτην υιοθϋτηςη αυτόσ τησ 

μεθϐδου για τη θϋςπιςη των εθνικών κλιματικών 

ςτϐχων.  

 

Επιπλϋον, απϐ την πρϐταςη απουςιϊζει ϋνασ 

ςυγκεκριμϋνοσ μηχανιςμϐσ χρηματοδϐτηςησ για 

την επύτευξη του ςτϐχου τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ, ενώ δεν καθύςταται ςαφϋσ πωσ ο 

μηχανιςμϐσ αυτϐσ ςυνδϋεται με τουσ ευρϑτερουσ 

μηχανιςμοϑσ χρηματοδϐτηςησ που διαθϋτει η 

Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα.  

 

Σϋλοσ, η πρϐταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ δεν 

διευκρινύζει εϊν ο ςτϐχοσ τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ και η πορεύα που θα χαραχθεύ θα 

αφορϊ την Ευρωπαώκό Ένωςη ςυνολικϊ ό αν θα 

πρϋπει να επιβληθεύ και ωσ διακριτό υποχρϋωςη 

του κϊθε κρϊτουσ μϋλουσ ξεχωριςτϊ. Πρϐκειται 

για ϋνα ςημεύο που μϋνει να αποςαφηνιςτεύ ςτην 

πορεύα των διαπραγματεϑςεων μϋχρι την τελικό 

κϑρωςη του νϐμου και θα επηρεϊςει ςημαντικϊ 

τον τρϐπο επιρροόσ του Ευρωπαώκοϑ Κλιματικοϑ 

Νϐμου ςτην κλιματικό πολιτικό των Κρατών 

Μελών.  

 

3. Πορεία για την επίτευξη κλιματικήσ 

ουδετερότητασ: το ϊρθρο 3 ανατύθεται ςτην 

Ευρωπαώκό Επιτροπό η εξουςύα να εκδύδει 

πρϊξεισ για τη ςυμπλόρωςη του Κανονιςμοϑ για 

τον Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο με ςτϐχο τον 

καθοριςμϐ τησ πορεύασ επύτευξησ του ςτϐχου τησ 

κλιματικόσ ουδετερϐτητασ. Σα θεςμικϊ ϐργανα 

τησ ΕΕ και τα Κρϊτη Μϋλη δεςμεϑονται 

ςυλλογικϊ να λϊβουν τα απαραύτητα μϋτρα ςε 

                                                                                                           
τισ εθνικϋσ προςπϊθειεσ μεύωςησ εκπομπών  και ςτον Κανονιςμϐ για την 
κλιματικό δρϊςη.  

https://bit.ly/3nuj3lx


4 
 

ευρωπαώκϐ και εθνικϐ επύπεδο για την επύτευξη 

του ςτϐχου. 

 

Ωςτϐςο ο Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ ϐπωσ 

προτϊθηκε δεν αναφϋρει τισ νϋεσ νομοθετικϋσ 

ρυθμύςεισ ςτισ οπούεσ πρϋπει να προχωρόςουν ΕΕ 

και Κρϊτη Μϋλη βϊςει του αναθεωρημϋνου 

ςτϐχου μεύωςησ εκπομπών αερύων του 

θερμοκηπύου ωσ το 2030. Παρϐλα αυτϊ ϐμωσ και 

ςτο ευρϑτερο πλαύςιο που τύθεται απϐ την 

πρϐταςη, η Επιτροπό ϋχει εντϊξει ςτον ετόςιο 

προγραμματιςμϐ των εργαςιών τησ για το 202114 

τισ νομοθετικϋσ προτϊςεισ που θα υποβληθοϑν 

ϋωσ τον Ιοϑνιο του 2021 για την υλοπούηςη του 

νϋου ςτϐχου. Ανϊμεςα ςε αυτϋσ ςυγκαταλϋγονται 

οι εξόσ: 

 Αναθεώρηςη και επϋκταςη τησ Οδηγύασ για 
το ϑςτημα Εμπορύασ Δικαιωμϊτων 

Εκπομπών (ΕΔΕ),   

 Προςαρμογό του Κανονιςμοϑ για τον 
επιμεριςμϐ των προςπαθειών ανϊμεςα ςτα 

Κρϊτη Μϋλη ςτουσ τομεύσ εκτϐσ ΕΔΕ (κτύρια, 

μεταφορϋσ, γεωργύα, απορρύμματα), 

 Αναθεώρηςη του Κανονιςμοϑ ςχετικϊ με τη 
ςυμπερύληψη των εκπομπών αερύων του 

θερμοκηπύου και των απορροφόςεων απϐ 

δραςτηριϐτητεσ  χρόςησ γησ, αλλαγόσ χρόςησ 
γησ και δαςοπονύασ (LULUCF), 

 Ενύςχυςη των πολιτικών για την ενεργειακό 

απϐδοςη και τισ Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ 

Ενϋργειασ (ΑΠΕ) και αναθεώρηςη των 

υφιςτϊμενων Οδηγιών, 

 Αναθεώρηςη του Κανονιςμοϑ ςχετικϊ με τα 

πρϐτυπα επιδϐςεων για τισ εκπομπϋσ CO2 απϐ 

τα καινοϑρια επιβατικϊ αυτοκύνητα και απϐ 

τα καινοϑρια ελαφρϊ επαγγελματικϊ 

οχόματα.  

 

ημειώνεται ϐτι η υφιςτϊμενη ευρωπαώκό 

νομοθεςύα και ειδικϐτερα ο Ευρωπαώκϐσ 

Κανονιςμϐσ Διακυβϋρνηςησ τησ Ενεργειακόσ 

Ένωςησ και τησ Δρϊςησ για το Κλύμα15 

προβλϋπουν την υποχρϋωςη για τα Κρϊτη Μϋλη 

να καταρτύςουν δεκαετϋσ Εθνικϐ χϋδιο για την 

                                                             
14 Ευρωπαώκό Επιτροπό. 2020. Πρϐγραμμα εργαςύασ τησ Επιτροπόσ για το 
2021, Παρϊρτημα Ι, 2020, Οκτώβριοσ. https://bit.ly/3nuj74L  
15 Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου για τη διακυβϋρνηςη τησ Ενεργειακόσ Ένωςησ και τησ 
Δρϊςησ για το Κλύμα. https://bit.ly/3rEf3k8    

Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΕΚ)16 για την περύοδο 

απϐ το 2021 ϋωσ το 2030 και Μακροχρϐνιο 

Ενεργειακϐ χεδιαςμϐ17 με ορύζοντα το 2050, δϑο 

υποχρεώςεισ που ϋχουν όδη εκπληρωθεύ απϐ τα 

Κρϊτη Μϋλη. 

 

Με το ϊρθρο αυτϐ η Ευρωπαώκό Επιτροπό 

καθύςταται το βαςικϐ ϐργανο για τη διαμϐρφωςη 

τησ ενδιϊμεςησ πορεύασ μϋχρι το 2050, δύχωσ να 

γύνεται οποιαδόποτε πρϐβλεψη για τη 

ςυνεργαςύα τησ Επιτροπόσ με ϊλλουσ φορεύσ που 

μποροϑν να λειτουργόςουν ςυμβουλευτικϊ ςε 

αυτϐ το ϋργο, ϐπωσ μια επιςτημονικό επιτροπό 

που μπορεύ να παρϋχει τϐςο τα βϋλτιςτα 

διαθϋςιμα επιςτημονικϊ ςτοιχεύα ϐςο και 

εκτύμηςη τησ προϐδου και αποτελϋςματα των 

αξιολογόςεων που προβλϋπει ο εν λϐγω νϐμοσ.  

 

το ύδιο ϊρθρο, επύςησ, αναφϋρονται δϋκα 

παρϊγοντεσ προςδιοριςμοϑ τησ πορεύασ προσ την 

κλιματικό ουδετερϐτητα, οι οπούοι αφοροϑν την 

οικονομικό αποδοτικϐτητα και την 

ανταγωνιςτικϐτητα τησ ευρωπαώκόσ οικονομύασ, 

τη βϋλτιςτη διαθϋςιμη τεχνολογύα, την 

ενεργειακό απϐδοςη, την οικονομικϐτητα και την 

αςφϊλεια ενεργειακοϑ εφοδιαςμοϑ, τη 

δικαιοςϑνη και αλληλεγγϑη εντϐσ και μεταξϑ των 

Κρατών Μελών, τη διαςφϊλιςη τησ 

περιβαλλοντικόσ αποτελεςματικϐτητασ, τισ 

επενδυτικϋσ ανϊγκεσ και ευκαιρύεσ, τη 

διαςφϊλιςη τησ ιςϐτιμησ και κοινωνικϊ δύκαιησ 

μετϊβαςησ, τισ διεθνεύσ εξελύξεισ και προςπϊθειεσ 

για την επύτευξη των μακροχρϐνιων ςτϐχων τησ 

υμφωνύασ του Παριςιοϑ και τησ ϑμβαςησ- 

Πλαύςιο των Ηνωμϋνων Εθνών για την κλιματικό 

αλλαγό και,τϋλοσ, τα βϋλτιςτα διαθϋςιμα και 

πλϋον πρϐςφατα επιςτημονικϊ ςτοιχεύα. Εύναι 

τουλϊχιςτον ατυχϋσ τα επιςτημονικϊ δεδομϋνα 

που θα καθορύςουν την πορεύα για την επύτευξη 

του ςτϐχου τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ να 

εύναι η τελευταύα παρϊμετροσ προςδιοριςμοϑ, τη 

ςτιγμό που η επιςτόμη θα πρϋπει να εύναι ο 

βαςικϐτεροσ παρϊγοντασ που θα καθορύζει τισ 

αποφϊςεισ και την πορεύα τησ ΕΕ προσ την 

κλιματικό ουδετερϐτητα. 

 

                                                             
16 Ευρωπαώκό Επιτροπό. Εθνικϊ χϋδια για την Ενϋργεια και το Κλύμα. 
https://bit.ly/38wQqPz  
17 Ευρωπαώκό Επιτροπό. Μακροχρϐνιοσ Ενεργειακϐσ χεδιαςμϐσ. 
https://bit.ly/2LGdv9r  

https://bit.ly/3nuj74L
https://bit.ly/3rEf3k8
https://bit.ly/38wQqPz
https://bit.ly/2LGdv9r
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Σο γεγονϐσ ϐτι αναφϋρεται ρητϊ η διαςφϊλιςη 

τησ ιςϐτιμησ και κοινωνικϊ δύκαιησ μετϊβαςησ ωσ 

ϋνασ απϐ τουσ προςδιοριςτικοϑσ παρϊγοντεσ τησ 

πορεύασ προσ την κλιματικό ουδετερϐτητα εύναι 

ιδιαύτερα ςημαντικϐ. Η αναφορϊ αυτό 

αποτυπώνει με ςαφόνεια ϐτι η δικαιοςϑνη 

αποτελεύ θεμελιώδεσ ςτοιχεύο τϐςο για τη 

μετϊβαςη ςτην κλιματικό ουδετερϐτητα ϐςο και 

για τον ςυνολικϐτερο μεταςχηματιςμϐ τησ 

οικονομύασ και τησ κοινωνύασ. Για να 

διαςφαλιςτεύ ϐμωσ η δύκαιη μετϊβαςη χρειϊζεται 

πϋρα απϐ τισ ςυγκροτημϋνεσ προςπϊθειεσ των 

Κρατών Μελών, οι ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ και 

πϐροι να ςυντονιςτοϑν προσ αυτό την 

κατεϑθυνςη. τϐχοσ θα πρϋπει να εύναι η ςτόριξη 

των πολιτών, των τοπικών κοινοτότων και των 

επιχειρόςεων ιδύωσ ςτισ λιγϐτερο ανεπτυγμϋνεσ 

και απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ τησ ΕΕ. Η πρϐταςη 

Κανονιςμοϑ για το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ 

αποτελεύ ϋνα χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα, καθώσ 

τα κριτόρια κατανομόσ των πϐρων του Σαμεύου 

Δύκαιησ Μετϊβαςησ οδόγηςαν ςε μια ϊδικη 

κατανομό των πϐρων μεταξϑ των Κρατών 

Μελών18. Κι αυτϐ διϐτι το μεγαλϑτερο μϋροσ των 

πϐρων κατευθϑνεται ςτα Κρϊτη Μϋλη που εύτε 

δεν ςυμμορφώνονται με τον ευρωπαώκϐ ςτϐχο 

τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ για το 2050, εύτε 

δεν ϋχουν δεςμευτεύ ςε απεξϊρτηςη απϐ τα πιο 

ρυπογϐνα καϑςιμα ϋωσ το 2030, ό και τα δϑο 

αφόνοντασ ςημαντικϊ λιγϐτερουσ πϐρουσ για τισ 

περιφϋρειεσ εκεύνεσ που ϋχουν πιο επεύγουςεσ 

ανϊγκεσ μετϊβαςησ και ςυμβαδύζουν και με τουσ 

κλιματικοϑσ ςτϐχουσ τησ Ένωςησ. 

 

4. Προςαρμογή ςτην κλιματική αλλαγή: Σο 

ϊρθρο 4 τησ πρϐταςησ Κανονιςμοϑ εςτιϊζει ςτην 

προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό και καλεύ, 

τϐςο τα αρμϐδια θεςμικϊ ϐργανα τησ Ευρώπησ 

ϐςο και τα Κρϊτη Μϋλη, να αναπτϑξουν και να 

εφαρμϐςουν ςτρατηγικϋσ και ςχϋδια 

προςαρμογόσ για την ενύςχυςη τησ 

ανθεκτικϐτητασ και τη μεύωςη τησ τρωτϐτητασ 

απϐ την κλιματικό αλλαγό. 

 

                                                             
18 The Green Tank. 2020. «Προσ μύα πιο δύκαιη κατανομό του Σαμεύου 
Δύκαιησ Μετϊβαςησ: Ανϊλυςη των κριτηρύων κατανομόσ των πϐρων 
ανϊμεςα ςτα κρϊτη μϋλη». https://bit.ly/3surEYe  

Πρϐκειται για μια ςημαντικό αναγνώριςη τησ 

ςπουδαιϐτητασ τησ προςαρμογόσ ςτην κλιματικό 

αλλαγό, ςυμπληρωματικϊ ςτισ δρϊςεισ 

μετριαςμοϑ των εκπομπών. Ωςτϐςο η 

προςϋγγιςη εύναι ανεπαρκόσ και αϐριςτη, καθώσ 

δεν υπϊρχει καμύα ςυγκεκριμϋνη πρϐβλεψη για 

τισ ενϋργειεσ ςτισ οπούεσ πρϋπει να προβοϑν τα 

Κρϊτη Μϋλη ςχετικϊ. 

 

5. Αξιολόγηςη προόδου και μέτρων: τα ϊρθρα 5 

(Αξιολϐγηςη τησ προϐδου και των μϋτρων τησ 

Ένωςησ) και 6 (Αξιολϐγηςη εθνικών μϋτρων) 

περιγρϊφεται ο τρϐποσ με τον οπούο θα 

αξιολογεύται η πρϐοδοσ τησ πορεύασ προσ την 

κλιματικό ουδετερϐτητα απϐ την Επιτροπό. Η 

αξιολϐγηςη αυτό θα αφορϊ τϐςο την πρϐοδο ωσ 

προσ τον ςτϐχο τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ 

ϐςο και τη ςυλλογικό πρϐοδο ςχετικϊ με την 

προςαρμογό. Η αξιολϐγηςη θα γύνεται κϊθε πϋντε 

ϋτη, παρϊλληλα με τα χρονοδιαγρϊμματα τησ 

υμφωνύασ του Παριςιοϑ. Ειδικϐτερα, η Επιτροπό 

θα αξιολογεύ ετηςύωσ μϋχρι το 2023, και ϋπειτα 

ανϊ πενταετύα, τη ςυνϋπεια των μϋτρων τησ ΕΕ 

και των μϋτρων που θα ληφθοϑν ςε επύπεδο 

Κρϊτουσ Μϋλουσ. Η ανϊπτυξη των διαδικαςιών 

παρακολοϑθηςησ και υποβολόσ εκθϋςεων 

βαςύζεται ςτισ προβλϋψεισ του Κανονιςμοϑ για τη 

Διακυβϋρνηςη τησ Ενεργειακόσ Ένωςησ και τησ 

δρϊςησ για το κλύμα. Η Επιτροπό θα λαμβϊνει τα 

αναγκαύα μϋτρα ϐταν η αξιολϐγηςη δεύχνει ϐτι τα 

μϋτρα τησ ΕΕ εύναι αςυνεπό ό ανεπαρκό ό η 

πρϐοδοσ δεν εύναι ικανοποιητικό. 

 

Η Επιτροπό εξουςιοδοτεύται να εκδύδει ςυςτϊςεισ 

προσ τα Κρϊτη Μϋλη, οι δρϊςεισ των οπούων δεν 

ςυνϊδουν με τον ςτϐχο για την κλιματικό 

ουδετερϐτητα. Σα Κρϊτη Μϋλη υποχρεώνονται να 

λϊβουν δεϐντωσ υπϐψη τισ ςυςτϊςεισ αυτϋσ ό να 

εξηγόςουν το ςκεπτικϐ τουσ εϊν δεν το πρϊξουν. 

Ωςτϐςο, τα μϋτρα αυτϊ εύναι πολϑ χαλαρϊ και 

ανεπαρκό, ειδικϊ αν λϊβει κανεύσ υπϐψη την 

αντύςταςη που ϋχουν επιδεύξει οριςμϋνα Κρϊτη 

Μϋλη τα τελευταύα χρϐνια ςτην ανϊγκη αλλαγόσ 

τησ ενεργειακόσ και κλιματικόσ πολιτικόσ. Η 

εφαρμογό των μϋτρων ςυμμϐρφωςησ επαφύεται 

αποκλειςτικϊ και μϐνο ςτη διακριτικό ευχϋρεια 

των Κρατών Μελών.  

 

Με τον Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο δεν επϋρχεται 

κϊποια θεςμικό αλλαγό ςτην κλιματικό 

https://bit.ly/3surEYe
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διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και των Κρατών Μελών. 

Ενιςχϑεται ϐμωσ περιςςϐτερο ο ρϐλοσ τησ 

Επιτροπόσ ϐςον αφορϊ τη χϊραξη τησ πορεύασ 

προσ τον ςτϐχο τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ 

καθώσ και ςτην παρακολοϑθηςη, αξιολϐγηςη και 

λόψη μϋτρων ϐπου αυτϐ απαιτεύται.  

 

Επιπλϋον, ςτα θετικϊ ςυγκαταλϋγεται η 

πρϐβλεψη του ϊρθρου, η ςχετικό ϋκθεςη 

αξιολϐγηςησ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ να 

κατατύθεται τϐςο ςτο υμβοϑλιο ϐςο και ςτο 

Κοινοβοϑλιο, καθώσ με αυτϐν τον τρϐπο η 

οποιαδόποτε αλλαγό ςτην κλιματικό πολιτικό τησ 

ΕΕ δεν θα αποτελεύ απϐφαςη μϐνο του 

υμβουλύου. Ωςτϐςο, η ςυναρμοδιϐτητα και ο 

ρϐλοσ του Ευρωκοινοβουλύου ςε ςχϋςη με την 

ϋκθεςη αξιολϐγηςησ και τα διορθωτικϊ μϋτρα 

που πρϋπει να ληφθοϑν ςτη ςυνϋχεια, παραμϋνει 

αςαφόσ.   

 

6. Κοινέσ διατάξεισ για την αξιολόγηςη από την 

Επιτροπή: το ϊρθρο 7 αναφϋρονται τα ςτοιχεύα 

ςτα οπούα η Επιτροπό βαςύζει την αξιολϐγηςη 

των εθνικών μϋτρων που λαμβϊνονται με βϊςη 

το ΕΕΚ ό τισ διετεύσ εκθϋςεισ προϐδου που 

υποβϊλλονται ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ για τη 

Διακυβϋρνηςη τησ Ενεργειακόσ Ένωςησ και τησ 

δρϊςησ για το κλύμα. τουσ παρϊγοντεσ 

αξιολϐγηςησ των εθνικών μϋτρων 

περιλαμβϊνονται τα βϋλτιςτα διαθϋςιμα 

επιςτημονικϊ ςτοιχεύα, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

των πλϋον πρϐςφατων ςτοιχεύων τησ IPCC, του 

κανονιςμοϑ ςχετικϊ με τη θϋςπιςη πλαιςύου για 

τη διευκϐλυνςη των βιώςιμων επενδϑςεων19, των 

ευρωπαώκών ςτατιςτικών ςτοιχεύων, καθώσ και 

των δεδομϋνων για τισ ζημιϋσ λϐγω δυςμενών 

κλιματικών επιπτώςεων.  

 

Δεν γύνεται ϐμωσ καμύα ςυγκεκριμϋνη αναφορϊ 

ςτη μϋθοδο αξιολϐγηςησ των εθνικών μϋτρων. 

Προβληματικϐ εύναι το γεγονϐσ ϐτι τα εθνικϊ 

μϋτρα που λαμβϊνονται ςόμερα ςτηρύζονται ςτα 

ΕΕΚ τα οπούα ϋχουν εξ’ οριςμοϑ ορύζοντα το 

2030, ενώ ο ςτϐχοσ τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ αφορϊ μια περύοδο πολϑ 

μεγαλϑτερη, δηλαδό το 2050.  

                                                             
19 Kανονιςμϐσ (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 18ησ Ιουνύου 2020 ςχετικϊ με τη θϋςπιςη πλαιςύου για τη 
διευκϐλυνςη των βιώςιμων επενδϑςεων και για την τροποπούηςη του 
κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2019/2088. https://bit.ly/3trMo3v 

 

7. Συμμετοχή κοινού: το ϊρθρο 8  προβλϋπεται η 

ςυνεργαςύα του ςυνϐλου τησ κοινωνύασ 

προκειμϋνου να αναλϊβει δρϊςη για μια 

κλιματικϊ ουδϋτερη και ανθεκτικό ςτην 

κλιματικό αλλαγό Ευρώπη. Η Επιτροπό θα 

προςδιορύςει μια διαδικαςύα χωρύσ αποκλειςμοϑσ 

που θα περιλαμβϊνει ϐλα τα επύπεδα (εθνικϐ, 

περιφερειακϐ, τοπικϐ). Μϊλιςτα προβλϋπονται 

διαδικαςύεσ για τα Κρϊτη Μϋλη, ώςτε να 

καθιερώςουν πολυεπύπεδο διϊλογο για την 

ενϋργεια και το κλύμα βϊςει των εκϊςτοτε 

εθνικών κανϐνων, ϐπου οι τοπικϋσ αρχϋσ, η 

κοινωνύα των πολιτών, η επιχειρηματικό 

κοινϐτητα και ϐλοι οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να 

ςυζητοϑν και να αναλαμβϊνουν δρϊςη για την 

επύτευξη του ςτϐχου τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ. Επιπλϋον, ςτο πλαύςιο αυτοϑ του 

δομημϋνου διαλϐγου παρϋχεται η δυνατϐτητα να 

ςυζητοϑνται και τα Εθνικϊ χϋδια για την 

Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΕΚ) (ϊρθρο 10 παρ.5).  

 

Οι αναφορϋσ τησ πρϐταςησ ςτον δημϐςιο διϊλογο 

και τη ςυμμετοχό του κοινοϑ εύναι αϐριςτεσ και 

περιορύζονται μϐνο ςτο πλαύςιο τησ δημϐςιασ 

διαβοϑλευςησ των ΕΕΚ και τησ αναθεώρηςόσ 

τουσ. Δεν περιγρϊφεται κανϋνα ςϑςτημα 

ςυμμετοχικόσ διαδικαςύασ ςτη διαμϐρφωςη 

ςτϐχων και πολιτικών, οϑτε για την ΕΕ ςυνολικϊ, 

οϑτε για τα Κρϊτη Mϋλη.  

 

8. Άςκηςη τησ ανάθεςησ εξουςιών και 

τροποποιήςεισ: τα ϊρθρα 9 και 10 

αποτυπώνονται οι εξουςιοδοτόςεισ προσ την 

Ευρωπαώκό Επιτροπό καθώσ και οι 

τροποποιόςεισ που γύνονται ςτον Κανονιςμϐ για 

τη Διακυβϋρνηςη τησ Ενεργειακόσ Ένωςησ και 

τησ δρϊςησ για το κλύμα (2018/1999) ώςτε να 

ςυμβαδύζει με τισ προβλϋψεισ του Κλιματικοϑ 

νϐμου. 

 

Ευρωπαΰκό Κοινοβούλιο 

Για την επεξεργαςύα τησ πρϐταςησ Κανονιςμοϑ τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τον Ευρωπαώκϐ 

Κλιματικϐ Νϐμο αρμϐδια επιτροπό ορύςτηκε η 

Επιτροπό Περιβϊλλοντοσ, Δημϐςιασ Τγεύασ και 

Αςφϊλειασ Σροφύμων (ENVI), η οπούα ανακούνωςε 

https://bit.ly/3trMo3v
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ςχϋδιο ϋκθεςησ20 τον Απρύλιο του 2020. ε αυτϐ 

περιλαμβϊνονται οι πρώτεσ παρατηρόςεισ τησ 

ειςηγότριασ τησ Επιτροπόσ ςτην πρϐταςη 

Κανονιςμοϑ που αφοροϑν το ζότημα των εθνικϊ 

δεςμευτικών ςτϐχων, τισ αρνητικϋσ εκπομπϋσ μετϊ το 

2050, τουσ ενδιϊμεςουσ ςτϐχουσ και την 

προβλεψιμϐτητα ϐςον αφορϊ τη μεύωςη των 

εκπομπών, τη διαςφϊλιςη επιςτημονικϊ 

τεκμηριωμϋνων αποφϊςεων και ελϋγχου, τη θϋςπιςη 

ενωςιακοϑ προϒπολογιςμοϑ ϊνθρακα και τισ 

τομεακϋσ ςυνειςφορϋσ. ε αυτϐ το κεύμενο 

αποτυπώνεται και η πρϐταςη για τον αρκετϊ 

φιλϐδοξο ςτϐχο μεύωςησ των εκπομπών για το 2030 

κατϊ 65% ςε ςϑγκριςη με το 1990.  

 

Απϐψεισ επύ τησ πρϐταςησ τησ Επιτροπόσ κατϋθεςαν 

ακϐμη οι παρακϊτω Επιτροπϋσ του Ευρωπαώκοϑ 

Κοινοβουλύου: Βιομηχανύασ, Έρευνασ και Ενϋργειασ 

(ITRE)21, Μεταφορών και Σουριςμοϑ (TRAN)22, 

Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (REGI)23 καθώσ και 

Γεωργύασ και Ανϊπτυξησ τησ Τπαύθρου (AGRI)24. 

 

                                                             
20 Επιτροπό Περιβϊλλοντοσ, Δημϐςιασ Τγεύασ και Αςφϊλειασ Σροφύμων 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου. 2020. χϋδιο Έκθεςησ ςχετικϊ με την 
πρϐταςη κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 
για τη θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την επύτευξη κλιματικόσ 
ουδετερϐτητασ και για την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 
(ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το κλύμα) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 
2020/0036(COD)), 29/04/2020. https://bit.ly/3qe0Qd6 
21 Επιτροπό Βιομηχανύασ, Έρευνασ και Ενϋργειασ του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου.2020. Γνώμη τησ Επιτροπόσ Βιομηχανύασ, Έρευνασ και 
Ενϋργειασ ςχετικϊ με την πρϐταςη κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την 
επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και για την τροποπούηςη του 
κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το κλύμα) 
(COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)), 08/09/2020. 
https://bit.ly/3bExFLY  
22 Επιτροπό Μεταφορών και Σουριςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου.2020. Γνώμη τησ Επιτροπόσ Μεταφορών και Σουριςμοϑ 
ςχετικϊ με την πρϐταςη κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και 
του υμβουλύου για τη θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την επύτευξη 
κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και για την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 
2018/1999 (ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το κλύμα) (COM(2020)0080 - C9-
0077/2020 - 2020/0036(COD)), 15/07/2020. https://bit.ly/3ss376q  
23 Επιτροπό Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου. 
2020.  Γνώμη τησ Επιτροπόσ Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ ςχετικϊ με την 
πρϐταςη κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 
για τη θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την επύτευξη κλιματικόσ 
ουδετερϐτητασ και για την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 
(ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το κλύμα) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 
2020/0036(COD)), 10/07/2020. https://bit.ly/35zuamh  
24 Επιτροπό Γεωργύασ και Ανϊπτυξησ τησ Τπαύθρου του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου. 2020. Γνώμη τησ Επιτροπόσ Γεωργύασ και Ανϊπτυξησ τησ 
Τπαύθρου ςχετικϊ με την πρϐταςη κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την 
επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και για την τροποπούηςη του 
κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το κλύμα) 
(COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)), 08/09/2020. 
https://bit.ly/38yKvtt  

τη διαμϐρφωςη τησ τελικόσ πρϐταςησ τησ αρμϐδιασ 

Επιτροπόσ ENVI ςυνϋβαλαν τροπολογύεσ25 που 

κατατϋθηκαν απϐ τα μϋλη του Κοινοβουλύου. Η 

τελικό πρϐταςη τησ Επιτροπόσ ENVI προσ την 

Ολομϋλεια του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου26 

οριςτικοποιόθηκε τον επτϋμβριο του 2020 και 

περιλϊμβανε ειδικϐτερα: 

 Ειςόγηςη για καθοριςμϐ εθνικών 
δεςμεϑςεων για την κλιματικό ουδετερϐτητα 

ϋωσ το 2050 υπϐ το πρύςμα τησ δικαιοςϑνησ.  

 υμπλόρωςη του ςτϐχου τησ κλιματικόσ 
ουδετερϐτητασ με ϋναν ςτϐχο αρνητικών 

εκπομπών για την περύοδο μετϊ το 2050.  

 Ενδιϊμεςουσ ςτϐχουσ για το 2030 και 2040 

ςτην βϊςη των πλϋον πρϐςφατων 

επιςτημονικών δεδομϋνων. 

 Ενύςχυςη του κλιματικοϑ ςτϐχου τησ Ένωςησ 
για το 2030 ώςτε να προβλϋπει μεύωςη των 

εκπομπών κατϊ 65 % ςε ςϑγκριςη με το 

1990. 

 Πρϐβλεψη για διαδικαςύα ςυναπϐφαςησ τησ 
Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, του Ευρωπαώκοϑ 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη 

διαμϐρφωςη τησ πορεύασ προσ την κλιματικό 

ουδετερϐτητα. 

 ϑςταςη ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο ανεξϊρτητησ 

ευρωπαώκόσ ομϊδασ για την κλιματικό αλλαγό 

για τη διαςφϊλιςη επιςτημονικϊ 

τεκμηριωμϋνων αποφϊςεων και ελϋγχου.  

 Θϋςπιςη ενωςιακοϑ προϒπολογιςμοϑ 
ϊνθρακα. 

 Τποβολό νομοθετικών προτϊςεων απϐ την 

Επιτροπό για τη ςυμμετοχό των αεροπορικών 

και θαλϊςςιων μεταφορών για την 

ευθυγρϊμμιςη των εκπομπών τουσ με τον 

ςτϐχο για το 2030 και τον ςτϐχο κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ για το 2050. 

 

                                                             
25 Επιτροπό Περιβϊλλοντοσ, Δημϐςιασ Τγεύασ και Αςφϊλειασ Σροφύμων 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου. 2020. Σροπολογύεσ 54 – 1094, χϋδιο 
ϋκθεςησ Jytte Guteland (PE648.563v01-00), 08/06/2020. 
https://bit.ly/3oPiUKp  
26 Επιτροπό Περιβϊλλοντοσ, Δημϐςιασ Τγεύασ και Αςφϊλειασ Σροφύμων 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου. 2020. Έκθεςη ςχετικϊ με την πρϐταςη 
κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη 
θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και 
για την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ 
νϐμοσ για το κλύμα) (COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 
2020/0036(COD)), 22/09/2020. https://bit.ly/2XILUHD   

https://bit.ly/3qe0Qd6
https://bit.ly/3bExFLY
https://bit.ly/3ss376q
https://bit.ly/35zuamh
https://bit.ly/38yKvtt
https://bit.ly/3oPiUKp
https://bit.ly/2XILUHD
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Σο Ευρωκοινοβοϑλιο ςτη ςυνεδρύαςό τησ 8ησ 

Οκτωβρύου 202027, με 392 ψόφουσ υπϋρ, 161 κατϊ 

και 142 αποχϋσ ςυμφώνηςε με την πρϐταςη τησ 

Επιτροπόσ για κλιματικό ουδετερϐτητα ϋωσ το 2050. 

Απϐ τισ τροπολογύεσ28 που κατατϋθηκαν αλλϊ και 

απϐ τισ τοποθετόςεισ των μελών του Κοινοβουλύου29, 

γύνονται ςαφεύσ οι διαφοροποιόςεισ των πολιτικών 

ομϊδων και οι διαφορετικϋσ προτεραιϐτητεσ των 

Κρατών Μελών. Ειδικϐτερα, το Ευρωπαώκϐ Λαώκϐ 

Κϐμμα (ΕΛΚ), η Ομϊδα Renew Europe και η Ομϊδα 

των Ευρωπαύων υντηρητικών και Μεταρρυθμιςτών 

(ECR- European Conservatives and Reformists) 

αντϋδραςαν ϋντονα ςτην πρϐταςη τησ Επιτροπόσ 

ENVI για μεύωςη των εκπομπών κατϊ 65% για το 

2030, υποςτηρύζοντασ την πρϐταςη τησ Επιτροπόσ 

για μεύωςη κατϊ 55%. Αυτό η διαφωνύα οδόγηςε ςτη 

ςυμβιβαςτικό απϐφαςη του Ευρωκοινοβουλύου για 

μεύωςη των εκπομπών κατϊ 60%30. Ακϐμα, με 

τροπολογύα του ΕΛΚ31 αποτυπώθηκε ςτην απϐφαςη 

του Ευρωκοινοβουλύου ϐτι το ορυκτϐ αϋριο αποτελεύ 

καϑςιμο γϋφυρα προσ την κλιματικό ουδετερϐτητα, 

επηρεϊζοντασ κατ’ αυτϐ τον τρϐπο μελλοντικϋσ 

αποφϊςεισ που θα ςτηριχτοϑν ςτον Ευρωπαώκϐ 

Κλιματικϐ Νϐμο, ϐπωσ τα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα. 

Επύςησ τροπολογύεσ25,32 τησ ομϊδασ των Πραςύνων 

και τησ Ευρωπαώκόσ Αριςτερϊσ ςχετικϊ με τη 

διαςϑνδεςη τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ (ΚΓΠ) 

με τουσ ςτϐχουσ μεύωςησ των εκπομπών και τον 

περιοριςμϐ των εκπομπών μεθανύου δεν ϋγιναν 

αποδεκτϋσ.   

 

Η απϐφαςη του Ευρωκοινοβουλύου πϋρα απϐ τη 

ςυμφωνύα ςχετικϊ με την κλιματικό ουδετερϐτητα 

υιοθϋτηςε παρϊλληλα τισ παρακϊτω ςημαντικϊ 

διαφοροποιημϋνεσ θϋςεισ33 απϐ την πρϐταςη τησ 

Επιτροπόσ, με τισ οπούεσ προςϋρχεται ςτισ τριμερεύσ 

                                                             
27 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο. 2020. «Νϐμοσ για το κλύμα: αϑξηςη ςτο 60% 
του ςτϐχου μεύωςησ των εκπομπών ωσ το 2030» Δελτύο Σϑπου 
8/10/2020. https://bit.ly/3muyt89    
28 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο. 2020. Σροπολογύεσ που υιοθετόθηκαν απϐ το 
Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο ςτισ 8 Οκτωβρύου 2020 επύ τησ πρϐταςησ 
κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη 
θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και 
για την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ 
νϐμοσ για το κλύμα) (COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 
– 2020/0036(COD)).  https://bit.ly/3tJrgWx   
29 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο. 2020. υζητόςεισ 06/10/2020. 
https://bit.ly/39AjbKG  
30 Σροπολογύα 48, https://bit.ly/3tJrgWx    
31 Σροπολογύα 157, https://bit.ly/3tJrgWx   
32 Ενδεικτικϊ Σροπολογύεσ 904 και 509. 
33 Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο. 2020. Κεύμενο Ολομϋλειασ, 08/10/2020. 
https://bit.ly/3tJrgWx                   

διαπραγματεϑςεισ με το υμβοϑλιο και την 

Ευρωπαώκό Επιτροπό:  

 Αϑξηςη τησ κλιματικόσ φιλοδοξύασ με ςτϐχο 

μεύωςησ εκπομπών ϋωσ το 2030 κατϊ 60% ςε 

ςχϋςη με τα επύπεδα του 1990, αντύ για 55% 

που προτεύνει η Ευρωπαώκό Επιτροπό, 

φϋρνοντασ τον ςτϐχο του 2030 πιο κοντϊ ςτισ 

επιταγϋσ τησ επιςτόμησ. 

 Θϋςπιςη προϒπολογιςμοϑ ϊνθρακα (carbon 

budget).  

 Εκπϐνηςη μελϋτησ επιπτώςεων και 

καθοριςμϐ ενδιϊμεςου ςτϐχου για το 2040, 

ώςτε να διαςφαλιςτεύ ϐτι η ΕΕ θα βρεθεύ ςτον 

ςωςτϐ δρϐμο για την επύτευξη του ςτϐχου για 

το 2050.  

 Θϋςπιςη εθνικών ςτϐχων επύτευξησ 
κλιματικόσ ουδετερϐτητασ ωσ το 2050 ςε 

επύπεδο Κρϊτουσ Μϋλουσ  

 Επαρκόσ χρηματοδϐτηςη για την επύτευξη 
των ςτϐχων αυτών. 

 υγκρϐτηςη ανεξϊρτητου επιςτημονικοϑ 
φορϋα για την παρακολοϑθηςη τησ προϐδου.  

 ταδιακό κατϊργηςη ϐλων των ϊμεςων και 
ϋμμεςων επιδοτόςεων για τα ορυκτϊ καϑςιμα 

το αργϐτερο ϋωσ το 2025.  

 Ενύςχυςη των προςπαθειών για την 

καταπολϋμηςη τησ ενεργειακόσ φτώχειασ. 

 

Ευρωπαΰκό Συμβούλιο 

Οι ηγϋτεσ τησ ΕΕ ςτη ϑνοδο του Ευρωπαώκοϑ 

υμβουλύου τον Δεκϋμβριο του 2019 ενϋκριναν34 τον 

ςτϐχο τησ ΕΕ για κλιματικό ουδετερϐτητα ϋωσ το 

2050, με βϊςη τη ςυμφωνύα του Παριςιοϑ. την 

απϐφαςη αυτό το μοναδικϐ Κρϊτοσ Μϋλοσ που 

διαφώνηςε όταν η Πολωνύα.  

 

τισ 15 Οκτωβρύου 2020, ςτη ςϑνοδο του 

Ευρωπαώκοϑ υμβοϑλιου35, εξετϊςτηκε η πρϐταςη 

τησ Επιτροπόσ για την αϑξηςη του ςτϐχου τησ ΕΕ για 

το 2030. Καθώσ δεν όταν δυνατό η ςυμφωνύα, το 

Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο αποφϊςιςε να επανϋλθει ςτο 

θϋμα κατϊ τη ςϑνοδο του Δεκεμβρύου 2020, με ςκοπϐ 

να ςυμφωνηθεύ τϐτε νϋοσ ςτϐχοσ μεύωςησ των 

εκπομπών για το 2030. 

 

                                                             
34 Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο. 2019. υμπερϊςματα υνϐδου του Ευρωπαώκοϑ 
υμβουλύου 12/12/2019, EUCO 29/19. https://bit.ly/34kSg3K  
35 Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο. 2020. υμπερϊςματα υνϐδου του Ευρωπαώκοϑ 
υμβουλύου, 16/10/2020, EUCO 15/20. https://bit.ly/2MRErnj  

https://bit.ly/3muyt89
https://bit.ly/3tJrgWx
https://bit.ly/39AjbKG
https://bit.ly/3tJrgWx
https://bit.ly/3tJrgWx
https://bit.ly/3tJrgWx
https://bit.ly/34kSg3K
https://bit.ly/2MRErnj
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τισ 11 Δεκεμβρύου 2020 οι ηγϋτεσ τησ ΕΕ 

αποφϊςιςαν36 υπϋρ του δεςμευτικοϑ ενωςιακοϑ 

ςτϐχου για καθαρό εςωτερικό μεύωςη των εκπομπών 

αερύων του θερμοκηπύου κατϊ τουλϊχιςτον 55% ϋωσ 

το 2030 ςε ςϑγκριςη με το 1990 και κϊλεςε τουσ 

ϊλλουσ θεςμοϑσ να προχωρόςουν ςε ϊμεςεσ 

ενϋργειεσ για την θϋςπιςη του Ευρωπαώκοϑ 

Κλιματικοϑ Νϐμου. Μϊλιςτα, ςτο ύδιο κεύμενο 

ςυμπεραςμϊτων αποτυπώνεται ϐτι ο ςτϐχοσ του 

55% θα αποτελϋςει τη νϋα εθνικϊ καθοριςμϋνη 

ςυνειςφορϊ τησ ΕΕ, ςτο πλαύςιο τησ υμφωνύασ του 

Παριςιοϑ, που θα υποβληθεύ ςτη ϑμβαςη-Πλαύςιο 

των Ηνωμϋνων Εθνών για την αλλαγό του κλύματοσ 

(United Nations Framework Convention on Climate 

Change – UNFCCC) ϋωσ το τϋλοσ του 2020.  

 

Ανεξϊρτητα απϐ τη ςυμφωνύα επύ του ποςοςτοϑ 

μεύωςησ των εκπομπών, το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο 

τϊχθηκε κατϊ τησ θϋςπιςησ εθνικών ςτϐχων 

επύτευξησ τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ ωσ το 2050. 

Θεωρεύ ϐτι ο επικαιροποιημϋνοσ ςτϐχοσ θα πρϋπει να 

επιτευχθεύ ςυλλογικϊ απϐ την ΕΕ με τον οικονομικϊ 

αποδοτικϐτερο τρϐπο καθώσ και ϐτι ϐλα τα Κρϊτη 

Μϋλη πρϋπει να ςυμμετϊςχουν ςτην προςπϊθεια 

αυτό, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐμωσ τισ ςυνθόκεσ ςε 

κϊθε χώρα, παρϊλληλα, με τα ζητόματα δικαιοςϑνησ 

και αλληλεγγϑησ. Ακϐμα κρύνει αναγκαύα την 

εναρμϐνιςη τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ και των 

πολιτικών τησ ΕΕ για την επύτευξη του νϋου ςτϐχου 

για το 2030 αλλϊ και για την εκπλόρωςη του 

γενικϐτερου ςτϐχου για κλιματικό ουδετερϐτητα, 

εξαςφαλύζοντασ παρϊλληλα ιςϐτιμουσ ϐρουσ και 

πρϐληψη του κινδϑνου «διαρροόσ ϊνθρακα»37.  

 

Η ςυνεδρύαςη του Ευρωπαώκοϑ υμβουλύου ςυνϋπεςε 

με τισ τελικϋσ ςυζητόςεισ επύ του ευρωπαώκοϑ 

προϒπολογιςμοϑ. Σο Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο τϐνιςε τη 

ςημαςύα τησ κινητοπούηςησ δημϐςιων πϐρων και 

ιδιωτικών κεφαλαύων και υπενθϑμιςε ϐτι η δρϊςη για 

το κλύμα ενςωματώνεται ςτισ πολιτικϋσ και τα 

προγρϊμματα που χρηματοδοτοϑνται απϐ το 

Πολυετϋσ Δημοςιονομικϐ Πλαύςιο (ΠΔΠ) και το 

Σαμεύο Ανϊκαμψησ- Next Generation EU (NGEU) με 

δϋςμευςη τουλϊχιςτον του 30% των πϐρων. 

                                                             
36 Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο. 2020. υμπερϊςματα υνϐδου Ευρωπαώκοϑ 
υμβουλύου, 11/12/2020. EUCO 22/20. https://bit.ly/37rORlt  
37 Διαρροό ϊνθρακα ονομϊζεται η κατϊςταςη κατϊ την οπούα, για λϐγουσ 
εξοικονϐμηςησ του κϐςτουσ που ςυνεπϊγονται οι πολιτικϋσ για το κλύμα, 
οι επιχειρόςεισ οριςμϋνων τομϋων ό υποτομϋων τησ βιομηχανύασ 
μεταφϋρουν τισ δραςτηριϐτητεσ παραγωγόσ τουσ ςε ϊλλεσ χώρεσ, με 
λιγϐτερο αυςτηροϑσ περιοριςμοϑσ εκπομπών. (2018/C 162/01)  

ημειώνεται ϐτι το ποςοςτϐ αυτϐ αποτελεύ πρϐταςη 

του Ευρωπαώκοϑ υμβουλύου, καθώσ η αρχικό 

πρϐταςη τησ Επιτροπόσ προϋβλεπε δϋςμευςη 25% 

των πϐρων για κλιματικϋσ δρϊςεισ. Κϊλεςε επύςησ 

την Επιτροπό να υποβϊλει νομοθετικό πρϐταςη για 

ϋνα ευρωπαώκϐ πρϐτυπο πρϊςινου ομολϐγου ϋωσ τον 

Ιοϑνιο του 2021 το αργϐτερο, ςτο πλαύςιο τησ 

ανϊπτυξησ κοινών, παγκϐςμιων προτϑπων για την 

πρϊςινη χρηματοδϐτηςη. Επιπλϋον, κϊλεςε την 

Επιτροπό να αξιολογόςει και να εξετϊςει ενδελεχώσ 

τισ περιβαλλοντικϋσ, οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ 

επιπτώςεισ απϐ την ςυμβολό ϐλων των τομϋων τησ 

οικονομύασ ςτην επύτευξη του ςτϐχου για το κλύμα με 

ορύζοντα το 2030 ςε επύπεδο Κρϊτουσ Μϋλουσ. 

Ειδικϐτερα, κϊλεςε την Επιτροπό να εξετϊςει: το 

ςϑςτημα εμπορύασ εκπομπών (ΕΔΕ), τα μϋτρα που 

θα επιτρϋπουν ςτισ ενεργοβϐρεσ βιομηχανύεσ να 

αναπτϑξουν και να εφαρμϐςουν καινοτϐμεσ και 

κλιματικϊ ουδϋτερεσ τεχνολογύεσ, τον μηχανιςμϐ 

ςυνοριακόσ προςαρμογόσ ϊνθρακα (carbon border 

adjustment mechanism), τον επιμεριςμϐ των 

προςπαθειών ανϊμεςα ςτα Κρϊτη Μϋλη για τουσ 

τομεύσ εκτϐσ ΕΔΕ, και να αντιμετωπύςουν ανηςυχύεσ 

που αφοροϑν τη δικαιοςϑνη και την οικονομικό 

αποδοτικϐτητα, τη δαςοκομύα και τη χρόςη γησ και 

την αϑξηςη των εκπομπών και τη μεύωςη των 

καταβοθρών απϐ αυτοϑσ τουσ τομεύσ, λϐγω των 

αρνητικών επιπτώςεων τησ κλιματικόσ αλλαγόσ.  

 

Επύςησ, ςτα ςυμπερϊςματα του Ευρωπαώκοϑ 

υμβουλύου αποτυπώνεται με ςαφόνεια η θϋςη των 

ηγετών τησ ΕΕ υπϋρ του δικαιώματοσ των Κρατών 

Μελών να αποφαςύζουν για το ενεργειακϐ τουσ 

μεύγμα και να επιλϋγουν τισ πλϋον κατϊλληλεσ 

τεχνολογύεσ προκειμϋνου να επιτϑχουν ςυλλογικϊ 

τον ςτϐχο για το κλύμα με ορύζοντα το 2030, ενώ 

κϊνουν ςαφό αναφορϊ ςτο ορυκτϐ αϋριο ωσ 

τεχνολογύα μετϊβαςησ.  

 

Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντοσ 

Η Ευρωπαώκό Επιτροπό υπϋβαλε την αρχικό τησ 

πρϐταςη ςτουσ υπουργοϑσ κατϊ τη ςϑνοδο του 

υμβουλύου (Περιβϊλλον) ςτισ 5 Μαρτύου 2020. Οι 

ςυζητόςεισ ξεκύνηςαν ςτην Ομϊδα «Περιβϊλλον» ςε 

τεχνικϐ επύπεδο κατϊ τη διϊρκεια τησ Κροατικόσ 

Προεδρύασ, ςυνεχύςτηκαν υπϐ τη Γερμανικό Προεδρύα 

και απϐ 1η Ιανουαρύου 2021 ανϋλαβε η Πορτογαλικό 

Προεδρύα.   

 

https://bit.ly/37rORlt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0508(01)&from=EN
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Για τη διαμϐρφωςη τησ θϋςησ του υμβουλύου με την 

οπούα αυτϐ προςϋρχεται ςτισ τριμερεύσ 

διαπραγματεϑςεισ με τουσ υπϐλοιπουσ ευρωπαώκοϑσ 

θεςμοϑσ, ακολουθόθηκε μια μακρϊ διαδικαςύα 

προετοιμαςύασ και διαπραγμϊτευςησ μεταξϑ των 

Κρατών Μελών. Η διαδικαςύα αυτό αποτυπώνεται 

ςτα κεύμενα που δημοςύευςε η Προεδρεύα εν ϐψει των 

ςυνεδριϊςεων: 

 υμβιβαςτικϐ κεύμενο38 εν ϐψει τησ 
ςυνεδρύαςησ τησ  Ομϊδασ «Περιβϊλλον» ςτισ 

7 και 8 επτεμβρύου 2020, 

 Αναθεωρημϋνο ςυμβιβαςτικϐ κεύμενο39 εν 
ϐψει τησ ςυνεδρύαςησ τησ Ομϊδασ 

«Περιβϊλλον» ςτισ 29 επτεμβρύου 2020, 

 Κεύμενο γενικόσ προςϋγγιςησ40 ςτο πλαύςιο 
προετοιμαςύασ τησ υνϐδου του υμβουλύου 

(Περιβϊλλοντοσ) ςτισ 23 Οκτωβρύου 2020, 

 

τισ 23 Οκτωβρύου 2020 το υμβοϑλιο τησ ΕΕ41 

ςυμφώνηςε ςε μια μερικό γενικό προςϋγγιςη42 ϐςον 

αφορϊ τον προτεινϐμενο Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ 

Νϐμο. Η θϋςη του όταν μερικό, διϐτι ςε αυτό, μεταξϑ 

ϊλλων, δεν προςδιοριζϐταν ακϐμη ο 

επικαιροποιημϋνοσ ςτϐχοσ για τη μεύωςη των 

εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου ϋωσ το 2030. Η 

θϋςη του υμβουλύου περιλαμβϊνει: 

 τη ςημαςύα τησ προώθηςησ τϐςο τησ 
δικαιοςϑνησ και τησ αλληλεγγϑησ μεταξϑ των 

Κρατών Μελών ϐςο και τησ οικονομικόσ 

αποδοτικϐτητασ ςτην επύτευξη του ςτϐχου. 

                                                             
38 υμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 2020. Πρϐταςη κανονιςμοϑ του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη θϋςπιςη πλαιςύου 
με ςτϐχο την επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και για την 
τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το 
κλύμα) - υμβιβαςτικϐ κεύμενο τησ Προεδρύασ, 01/09/2020. 
https://bit.ly/3bwlcKh  
39 υμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 2020. Πρϐταςη κανονιςμοϑ του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη θϋςπιςη πλαιςύου 
με ςτϐχο την επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και για την 
τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το 
κλύμα) – Αναθεωρημϋνο ςυμβιβαςτικϐ κεύμενο τησ Προεδρύασ, 
23/09/2020. https://bit.ly/3sl0W4g  
40 υμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 2020. Προετοιμαςύα τησ υνϐδου 
του υμβουλύου (Περιβϊλλον) ςτισ 23 Οκτωβρύου 2020, Πρϐταςη 
κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη 
θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και 
για την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ 
νϐμοσ για το κλύμα) – Γενικό προςϋγγιςη, 09/10/2020. 
https://bit.ly/3q6N8Zk   
41 υμβοϑλιο Τπουργών Περιβϊλλοντοσ. 2020. Δελτύο Σϑπου, 
«Ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το κλύμα: υμφωνύα υμβουλύου για μεγϊλα 
τμόματα τησ πρϐταςησ» 23/10/2020. https://bit.ly/3r28DMl   
42 υμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 2020. Πρϐταςη κανονιςμοϑ του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη θϋςπιςη πλαιςύου 
με ςτϐχο την επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και για την 
τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το 
κλύμα) – Μερικό γενικό προςϋγγιςη, 23/10/2020. https://bit.ly/3bxDElV  

 τη ςυλλογικό επιδύωξη του ςτϐχου τησ 

κλιματικόσ ουδετερϐτητασ ϋωσ το 2050 ςε 

επύπεδο ΕΕ απϐ ϐλα τα Κρϊτη Μϋλη και ϐχι 

απϐ το κϊθε Κρϊτοσ Μϋλοσ ξεχωριςτϊ, ςε 

ςυνϋπεια με τη ςτϊςη του Ευρωπαώκοϑ 

υμβουλύου.  

 την μετϊθεςη τησ απϐφαςησ για το νϋο ςτϐχο 
μεύωςησ των εκπομπών για το 2030 ςτη 

ςϑνοδο του Δεκεμβρύου 2020.  

 τη διαφωνύα του υμβουλύου για τον 
καθοριςμϐ τησ πορεύασ για την επύτευξη 

κλιματικόσ ουδετερϐτητασ μϋςω κατ’ 

εξουςιοδϐτηςη πρϊξεων απϐ την Ευρωπαώκό 

Επιτροπό. Αντύ αυτών των πρϊξεων το 

υμβοϑλιο ζητϊ απϐ την Επιτροπό να 

προτεύνει ϋναν ενδιϊμεςο ςτϐχο για το 2040, 

αφοϑ θα ϋχει ολοκληρωθεύ ο πρώτοσ 

παγκϐςμιοσ απολογιςμϐσ τησ ςυμφωνύασ του 

Παριςιοϑ.  

 την πρϐταςη μιασ ενδεικτικόσ γραμμικόσ 
πορεύασ, αλλϊ μϐνο ωσ εργαλεύο που θα 

βοηθϊ την Επιτροπό να αξιολογόςει την 

πρϐοδο.  

 την ανϊθεςη ςτην Επιτροπό να υποβϊλλει 
εκθϋςεισ ςχετικϊ με τη λειτουργύα του 

Ευρωπαώκοϑ Κλιματικοϑ Νϐμου εντϐσ ϋξι 

μηνών απϐ την πραγματοπούηςη κϊθε 

παγκϐςμιου απολογιςμοϑ που προβλϋπει η 

ςυμφωνύα του Παριςιοϑ. Κατϊ περύπτωςη, η 

Επιτροπό μπορεύ να υποβϊλει επύςησ 

προτϊςεισ για την τροποπούηςη του 

ευρωπαώκοϑ κλιματικοϑ νϐμου. 
 

τη ςυνεδρύαςη τησ 17ησ Δεκεμβρύου 2020 το 

υμβοϑλιο των Τπουργών Περιβϊλλοντοσ43 

ςυμφώνηςε τελικϊ ςτη γενικό του προςϋγγιςη44 για 

την πρϐταςη του Κανονιςμοϑ για τον Ευρωπαώκϐ 

Κλιματικϐ Νϐμο, ςυμπεριλαμβϊνοντασ τον ςτϐχο τησ 

μεύωςησ των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου 

κατϊ τουλϊχιςτον 55% για το 2030 ςε ςϑγκριςη με 

το 1990, που εύχε όδη ςυμφωνηθεύ ςε επύπεδο 

Ευρωπαώκοϑ υμβουλύου. Η γενικό προςϋγγιςη που 

ςυμφωνόθηκε ςυμπλόρωςε τη μερικό γενικό θϋςη 

                                                             
43 υμβοϑλιο Τπουργών Περιβϊλλοντοσ. 2020. Δελτύο Σϑπου, ”Σο 
υμβοϑλιο ςυμφωνεύ ςε γενικό προςϋγγιςη για την πρϐταςη του 
Ευρωπαώκοϑ Κλιματικοϑ Νϐμο”, 17/12/2020.  https://bit.ly/3pdzsuB     
44 υμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 2020. Πρϐταςη κανονιςμοϑ του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου για τη θϋςπιςη πλαιςύου 
με ςτϐχο την επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και για την 
τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το 
κλύμα) – Γενικό προςϋγγιςη, 17/12/2020.  https://bit.ly/3mpHBuR        

https://bit.ly/3bwlcKh
https://bit.ly/3sl0W4g
https://bit.ly/3q6N8Zk
https://bit.ly/3r28DMl
https://bit.ly/3bxDElV
https://bit.ly/3pdzsuB
https://bit.ly/3mpHBuR
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που εύχε ςυμφωνηθεύ ςτο υμβοϑλιο τησ 23ησ 

Οκτωβρύου 2020 και ϋδωςε ςτην Προεδρύα τησ 

Γερμανύασ την εντολό να ςυνεχύςει τισ 

διαπραγματεϑςεισ με το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο 

ςχετικϊ με την πρϐταςη τησ Επιτροπόσ.  

 

Συμβουλευτικέσ Επιτροπέσ 

Επύ τησ πρϐταςησ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τον 

Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο απϐψεισ κατϋθεςαν 

ακϐμη η Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό 

Επιτροπό45 (EESC) και η Επιτροπό των 

Περιφερειών46 (CoR) τον Ιοϑλιο του 2020. τισ 

γνωμοδοτόςεισ των επιτροπών αυτών 

αναγνωρύζεται η ςημαςύα τησ θϋςπιςησ 

μακροχρϐνιου ςτϐχου τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ 

μϋχρι το 2050 καθώσ και η ςϑνδεςη τησ κλιματικόσ 

δρϊςησ με την οικονομικό ανϊκαμψη και 

αναςυγκρϐτηςη τησ ευρωπαώκόσ οικονομύασ απϐ την 

κρύςη του κορωνοώοϑ. Ακϐμη αναδεικνϑουν τον 

παρϊγοντα τησ κοινωνικόσ ςυμμετοχόσ ωσ κλειδύ για 

την επύτευξη του ςτϐχου τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ.  

 

3 Οι θέςεισ των ελληνικών θεςμών 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ  

τη ςυνεδρύαςη του υμβουλύου Τπουργών 

Περιβϊλλοντοσ ςτισ 23 Οκτωβρύου 2020 την Ελλϊδα 

εκπροςώπηςε ο Γενικϐσ Γραμματϋασ Υυςικοϑ 

Περιβϊλλοντοσ και Τδϊτων. ε αυτό εξϋφραςε τη 

ςταθερό θϋςη τησ χώρασ47 υπϋρ του ςτϐχου μεύωςησ 

των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου κατϊ 

τουλϊχιςτον 55% μϋχρι το 2030, ωσ μονϐδρομο για 

την επύτευξη τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ μϋχρι το 

2050 ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη, και παρουςύαςε τισ 

ενϋργειεσ τησ χώρασ προσ αυτό την κατεϑθυνςη, 

εςτιϊζοντασ ςτην απϐφαςη για απολιγνιτοπούηςη.  

τισ 10 Δεκεμβρύου 2020 ο Τπουργϐσ Περιβϊλλοντοσ 

και Ενϋργειασ ςυνυπϋγραψε με ϊλλα 9 Κρϊτη Μϋλη 

(Δανύα, ουηδύα, Ιςπανύα, Ολλανδύα, Υινλανδύα, 

Λουξεμβοϑργο, Πορτογαλύα, Ιρλανδύα και Λετονύα) 

                                                             
45 Ευρωπαώκό Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό. 2020. Γνωμοδϐτηςη: 
Πρϐταςη κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 
για τη θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την επύτευξη κλιματικόσ 
ουδετερϐτητασ και για την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2018/1999 
(ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το κλύμα) [COM(2020) 80 final – 2020/0036 
(COD)], 15/07/2020. https://bit.ly/3btBy6F  
46 Ευρωπαώκό Επιτροπό των Περιφερειών. 2020. Γνωμοδϐτηςη: 
Ευρωπαώκϐσ νϐμοσ για το κλύμα: θϋςπιςη πλαιςύου με ςτϐχο την επύτευξη 
κλιματικόσ ουδετερϐτητασ, 02/07/2020. https://bit.ly/2XB942F  
47 ΤΠΕΝ. 2020. «ταθερϊ υπϋρ τησ μεύωςησ εκπομπών αερύων του 
θερμοκηπύου κατϊ τουλϊχιςτον 55% το 2030 η Ελλϊδα», Δελτύο τϑπου 
23/10/2020. https://bit.ly/2LKe81O  

κοινϐ κεύμενο θϋςεων48  εν ϐψει του Ευρωπαώκοϑ 

υμβουλύου. Σο κεύμενο υποςτηρύζει τον ςτϐχο για 

μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου κατϊ 

τουλϊχιςτον 55% ϋωσ το 2030 και ζητϊει την 

επικαιροπούηςη του υφιςτϊμενου κανονιςτικοϑ 

πλαιςύου τησ ΕΕ ώςτε να επιτευχθεύ ο νϋοσ 

κλιματικϐσ ςτϐχοσ για το 2030 με τον οικονομικϊ 

αποτελεςματικϐτερο τρϐπο. Ακϐμα θϋτει ωσ βϊςη για 

την επύτευξη τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ μϋχρι το 

2050 την εφαρμογό τομεακών μϋτρων ςε ςυνδυαςμϐ 

με ϋνα ενιςχυμϋνο ϑςτημα Εμπορύασ Δικαιωμϊτων 

Εκπομπών.  

 

το υμβοϑλιο Τπουργών Περιβϊλλοντοσ ςτισ 17 

Δεκεμβρύου 2020 την Ελλϊδα εκπροςώπηςε και πϊλι 

ο Γενικϐσ Γραμματϋασ Υυςικοϑ Περιβϊλλοντοσ και 

Τδϊτων49. ε αυτό επανϋλαβε ϐτι η Ελλϊδα υιοθετεύ 

τον ςτϐχο μεύωςησ των εκπομπών κατϊ τουλϊχιςτον 

55% μϋχρι το 2030 ωσ ενδιϊμεςο ορϐςημο για την 

επύτευξη τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ μϋχρι το 

2050. Σϐνιςε, ακϐμη, ϐτι η πρϊςινη και δύκαιη 

μετϊβαςη αποτελοϑν βαςικϐ ϊξονα του εθνικοϑ 

αναπτυξιακοϑ ςχεδιαςμοϑ. 

 

Ειδική Επιςτημονική Επιτροπή για την 

αντιμετώπιςη τησ κλιματικήσ αλλαγήσ  

Πριν απϐ τισ επύςημεσ τοποθετόςεισ τησ Ελλϊδασ, η 

Ειδικό Επιςτημονικό Επιτροπό για την αντιμετώπιςη 

τησ κλιματικόσ αλλαγόσ κατϋθεςε τον Ιοϑνιο του 

2020 τα ςχϐλια και τισ προτϊςεισ τησ για τον 

Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο ςτον Τπουργϐ 

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ50. Ειδικϐτερα η 

Επιτροπό: 

 Επεςόμανε ϐτι πρϋπει να ςυνεξεταςτεύ ο 

ςτϐχοσ μεύωςησ των εκπομπών κατϊ 65% 

ϋωσ το 2030, ςτη βϊςη των επιςτημονικών 

δεδομϋνων.  

 Τπογρϊμμιςε την ανϊγκη να ςυμπεριληφθοϑν 
η διεθνόσ αεροπλοϏα και ναυςιπλοϏα (τομεύσ 

των οπούων οι εκπομπϋσ αερύων του 

θερμοκηπύου παρουςιϊζουν αλματώδη 

αϑξηςη) ςτον ςτϐχο τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ τησ ΕΕ για το 2050. 

                                                             
48  ΤΠΕΝ. 2020. Πρωτοβουλύα τησ Ελλϊδασ και ϊλλων 9 ευρωπαώκών 
κρατών για το Κλύμα, Δελτύο τϑπου  10/12/2020. https://bit.ly/35yn957  
49 ΤΠΕΝ. 2020. «Έγκριςη του Κανονιςμοϑ για τον Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ 
Νϐμο με ςτϐχο τη μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου 
τουλϊχιςτον κατϊ 55%», Δελτύο Σϑπου 17/12/2020. 
https://bit.ly/3r6VilS  
50 Ειδικό Επιςτημονικό Επιτροπό για την Αντιμετώπιςη τησ Κλιματικόσ 
Αλλαγόσ. 2020. Γνωμοδϐτηςη για τον Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο, 
18/06/2020.  https://bit.ly/3d2f9hA  

https://bit.ly/3btBy6F
https://bit.ly/2XB942F
https://bit.ly/2LKe81O
https://bit.ly/35yn957
https://bit.ly/3r6VilS
https://bit.ly/3d2f9hA
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 υντϊχθηκε υπϋρ τησ θϋςπιςησ 

Επιςτημονικόσ Επιτροπόσ με ενιςχυμϋνο ρϐλο 

που θα ςυμβουλεϑει την Ευρωπαώκό 

Επιτροπό ςχετικϊ με τον καθοριςμϐ τησ 

πορεύασ ωσ το 2050.  

 Εςτύαςε ςτην ανϊδειξη τησ ςημαςύασ τησ 
διατόρηςησ τησ βιοποικιλϐτητασ τϐςο ςτον 

μετριαςμϐ ϐςο και ςτην προςαρμογό ςτην 

κλιματικό αλλαγό αλλϊ και τη ςϑνδεςη 

μεταξϑ μιασ ορθόσ ςτρατηγικόσ για την 

κλιματικό αλλαγό με την προςταςύα τησ 

δημϐςιασ υγεύασ, την επιςιτιςτικό αςφϊλεια 

και τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ τησ 

ατμϐςφαιρασ.  

 Επεςόμανε την ανϊγκη διεξαγωγόσ 
διαβουλεϑςεων τϐςο ςε διαςυνοριακϐ 

επύπεδο ϐςο και εντϐσ τησ Ευρώπησ ανϊμεςα 

ςε ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των Περιφερειών, 

τοπικών αρχών, τησ κοινωνύασ των πολιτών, 

των ςχολεύων κλπ, που θα διεξϊγονται ςτο 

πλαύςιο τησ αξιολϐγηςησ τησ πορεύασ τησ 

επύτευξησ του ςτϐχου τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ.  

 

4 Η τοποθέτηςη των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικοοικονομικών φορέων 
Οι εκπρϐςωποι τησ κοινωνύασ των πολιτών, του 

επιχειρηματικοϑ κϐςμου, των επαγγελματιών και 

των μη κυβερνητικών οργανώςεων (ΜΚΟ) 

καλωςορύζουν την πρωτοβουλύα τησ Επιτροπόσ και 

ςχολύαςαν την πρϐταςη για τον Ευρωπαώκϐ 

Κλιματικϐ Νϐμο. Σα βαςικϊ ςημεύα των θϋςεων τουσ 

αφοροϑν ςτα παρακϊτω: 

 

Περιβαλλοντικέσ Μη Κυβερνητικέσ Οργανώςεισ 

Οι περιβαλλοντικϋσ ΜΚΟ51,51,52,53 επιςημαύνουν 

ιδιαύτερα την ανϊγκη εδραύωςησ ενϐσ ανεξϊρτητου 

επιςτημονικοϑ ςυμβουλύου καθώσ και περιςςϐτερο 

φιλϐδοξων ςτϐχων. Προτεύνουν:  

 Ση μεύωςη εκπομπών αερύων του 
θερμοκηπύου κατϊ τουλϊχιςτον 65% ϋωσ το 

2030 και μηδενικϋσ εκπομπϋσ ϋωσ το 204051.  

 Ση θϋςπιςη υποχρεωτικοϑ ςτϐχου κλιματικόσ 
ουδετερϐτητασ ϐχι μϐνο για την ΕΕ ωσ 

ςϑνολο, αλλϊ και για το κϊθε Κρϊτοσ Μϋλοσ 

ξεχωριςτϊ καθώσ και τη διαμϐρφωςη απϐ 

                                                             
51  WWF και Greenpeace. 2019. «A European Climate Law» 
https://bit.ly/3aSqWwa   

την Επιτροπό ενϐσ ευρωπαώκοϑ οδικοϑ χϊρτη 

που να περιλαμβϊνει τη μεύωςη των 

εκπομπών για ϐλουσ τουσ τομεύσ και την 

αναθεώρηςό τουσ ανϊ πενταετύα.  

 Ση δϋςμευςη για την αναθεώρηςη ϐλων των 
υφιςτϊμενων και των προτεινϐμενων μϋτρων 

και πολιτικών καθώσ και των 

χρηματοδοτικών πϐρων, ώςτε να 

εξαςφαλύζεται η ςυνϋπειϊ τουσ με τουσ 

ευρωπαώκοϑσ κλιματικοϑσ ςτϐχουσ. ε αυτϐ 

το πλαύςιο προτεύνουν και περιοριςμοϑσ ςτην 

επύδραςη που αςκοϑν τα ςυμφϋροντα του 

ορυκτοϑ αερύου ςτισ ευρωπαώκϋσ 

πολιτικϋσ52,53.  

 Σον εναρμονιςμϐ τησ κλιματικόσ δρϊςησ με τη 
διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ τονύζοντασ 

ϐτι ο Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ δεν 

πρϋπει να αςκόςει περιςςϐτερη πύεςη ςε 

χερςαύα και υδϊτινα οικοςυςτόματα αλλϊ να 

ςτοχεϑςει ςτην εξαςφϊλιςη τησ 

ανθεκτικϐτητϊσ τουσ54. 

 

Επιχειρηματικοί φορείσ 

Ο επιχειρηματικϐσ κϐςμοσ55 εςτιϊζει ςτον κύνδυνο 

«διαρροόσ ϊνθρακα» λϐγω ϊνιςων ϐρων 
ανταγωνιςμοϑ μεταξϑ επιχειρόςεων εντϐσ και εκτϐσ 

τησ ΕΕ. Επιςημαύνει ϐτι η διαρροό ϊνθρακα μπορεύ να 

οδηγόςει ςε απώλεια επενδϑςεων και υπογραμμύζει 

ϐτι η Ευρώπη παρουςιϊζει όδη ϋνα επενδυτικϐ κενϐ 

τησ τϊξησ των €260-270 δισ ανϊ ϋτοσ για την 

επύτευξη των υφιςτϊμενων κλιματικών ςτϐχων για 

το 2030. Για τον λϐγο αυτϐ προτεύνει την εκπϐνηςη 

μελϋτησ επιπτώςεων ϐχι μϐνο για το ςϑνολο τησ ΕΕ 

αλλϊ και κϊθε Κρϊτοσ Μϋλοσ ξεχωριςτϊ. Αναγνωρύζει 

ακϐμη ϐτι το κϊθε Κρϊτοσ Μϋλοσ ϋχει διαφορετικϐ 

ςημεύο αφετηρύασ και αντιμετωπύζει διαφορετικϋσ 

προκλόςεισ και ωσ εκ τοϑτου χρειϊζεται ςυντονιςμϐσ 

για την ενδυνϊμωςη τησ αποτελεςματικόσ 

εφαρμογόσ των πολιτικών. Η ανϊπτυξη και διεύςδυςη 

καινοτϐμων τεχνολογιών κρύνεται αναγκαύα για να 

υποςτηριχθεύ η απανθρακοπούηςη τησ αλυςύδασ τησ 

αξύασ με οικονομικϊ ςυμφϋροντα τρϐπο.  

 

                                                             
52 Κοινϐ Δελτύο Σϑπου οργανώςεων. 2020. «The EU climate law: NGO 
recommendations on amendments», 09/07/2020. https://bit.ly/2IYlEW3  
53 Climate Action Network. 2020. Press Release, The European Parliament 
vote on climate law inches closer to science, 07/10/2020. 
https://bit.ly/38a2iWt  
54 BirdLife Europe. 2020. Κατϊθεςη ςχολύων ςτη δημϐςια διαβοϑλευςη. 
https://bit.ly/2Ls1apX  
55 Business Europe. 2020. «European climate law: moving the EU towards 
climate neutrality», Δελτύο Σϑπου 04/03/2020. https://bit.ly/2WqueQh  

https://bit.ly/3aSqWwa
https://bit.ly/2IYlEW3
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/2012-the-european-parliament-vote-on-climate-law-inches-closer-to-science
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/2012-the-european-parliament-vote-on-climate-law-inches-closer-to-science
https://bit.ly/38a2iWt
https://bit.ly/2Ls1apX
https://bit.ly/2WqueQh
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Χημική Βιομηχανία 

Για τη χημικό βιομηχανύα56 ζητοϑμενο εύναι να 

αποςαφηνιςτοϑν οι απαιτόςεισ τησ Επιτροπόσ απϐ 

τον κϊθε τομϋα για την επύτευξη του ςτϐχου τησ 

κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και τι αυτϐ ςημαύνει ςε 

επύπεδο διακριτών τομεακών μϋτρων. Ακϐμη, 

αναγνωρύζει ϐτι ο ςτϐχοσ τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ ςυνεπϊγεται για την ύδια ριζικϐ 

μεταςχηματιςμϐ ςτο πλαύςιο ενϐσ πολϑ ςϑντομου 

επενδυτικοϑ κϑκλου. Για τον λϐγο αυτϐ καλεύ την 

Επιτροπό να παρουςιϊςει τον ςχεδιαςμϐ τησ για τη 

βιομηχανύα (Clean Industry Package), ώςτε να 

δρομολογηθεύ ϊμεςα το αναγκαύο θεςμικϐ πλαύςιο 

και να απελευθερωθοϑν οι αναγκαύοι πϐροι για αυτϐ 

τον μεταςχηματιςμϐ ςτην κατεϑθυνςη τησ 

κλιματικόσ ουδετερϐτητασ. Ακϐμη ζητϊει 

διευκρινόςεισ ςχετικϊ με τον τρϐπο που 

προςεγγύζεται η κλιματικό ουδετερϐτητα. Εϊν, 

δηλαδό, ο υπολογιςμϐσ θα αφορϊ ετόςιο ςυνολικϐ 

ιςοζϑγιο ό αν θα υπϊρχει ϊλλο χρονικϐ διϊςτημα 

υπολογιςμοϑ, εϊν οι εκπομπϋσ CO2 θα υπολογύζονται 

με μια προςϋγγιςη αποθόκευςησ ό ροόσ, ποια η 

επύπτωςη ςτισ μεθϐδουσ υπολογιςμοϑ του ϊνθρακα 

για τη βιομϊζα, την κυκλικϐτητα των πϐρων και τισ 

τεχνολογύεσ δϋςμευςησ και χρόςησ ϊνθρακα (CCU). 

Ακϐμη θϋτει ζητόματα γϑρω απϐ την εμπορύα ρϑπων 

προσ διευκρύνιςη, ϐπωσ, για παρϊδειγμα, πώσ μπορεύ 

να ςυμπεριληφθεύ η εμπορύα ρϑπων μεταξϑ Κρατών 

Μελών και μεταξϑ τομϋων και ποιοσ ο ρϐλοσ των 

εγχώριων και διεθνών αντιςταθμύςεων.  

 

Αγροτικά ςυνδικάτα 

Σα αγροτικϊ ςυνδικϊτα57 επιςημαύνουν ϐτι ο 

Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ πρϋπει να παρϋχει 

ςταθερϐτητα και ςιγουριϊ για τον αγροτικϐ τομϋα 

και να ςυνυπολογύζει τη δυναμικό, τισ δυνατϐτητεσ 

αλλϊ και τουσ περιοριςμοϑσ του τομϋα για τη μεύωςη 

των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου. Πιςτεϑουν 

ϐτι εύναι η ςτιγμό που πρϋπει να κϊνουν το βόμα 

προσ τη βιώςιμη εντατικοπούηςη και την καινοτομύα. 

Σονύζουν ϐτι οι φυςικϋσ εκπομπϋσ κατϊ τη γεωργικό 

διαδικαςύα δεν μποροϑν να μηδενιςτοϑν αλλϊ να 

περιοριςτοϑν ςημαντικϊ και αναδεικνϑουν τη 

διαφορϊ μεταξϑ των μακροχρϐνιων εκπομπών απϐ 

τη χρόςη ορυκτών καυςύμων και των βραχυχρϐνιων 

εκπομπών κατϊ τισ γεωργικϋσ πρακτικϋσ, 

                                                             
56 CEFIC - European Chemical Industry Council. 2020. Κατϊθεςη ςχολύων 
ςτη δημϐςια διαβοϑλευςη. https://bit.ly/37pFXF2   
57 COGECA. 2020. Κατϊθεςη ςχολύων ςτη δημϐςια διαβοϑλευςη. 
https://bit.ly/2KzG2gm  

επιςημαύνοντασ ϐτι ο Ευρωπαώκϐσ Κλιματικϐσ Νϐμοσ 

πρϋπει να επικεντρωθεύ ςτη μεύωςη των ορυκτών 

καυςύμων. Σονύζουν ϐτι η ϐποια αποδυνϊμωςη του 

πλαιςύου προςτατευτιςμοϑ των ευρωπαώκών 

ςυνϐρων για τα αγροτικϊ προώϐντα μπορεύ να 

υποςκελύςει δραματικϊ τη μεύωςη των εκπομπών, 

ενώ η παγκϐςμια μεύωςη των εκπομπών μπορεύ να 

ενιςχυθεύ απϐ το βιώςιμο εμπϐριο των ευρωπαώκών 

αγροτικών προώϐντων. Ο τομϋασ τησ γεωργύασ και τησ 

δαςοπονύασ ςυνειςφϋρει ςημαντικϊ ςτην 

απορρϐφηςη ϊνθρακα και ςτον μετριαςμϐ τησ 

κλιματικόσ αλλαγόσ προωθώντασ τη ςτροφό ςτην 

βιοοικονομύα. Η λειτουργύα του αγροτικοϑ και 

δαςικοϑ τομϋα ωσ φυςικοϑ ταμιευτόρα ϊνθρακα 

οφεύλει να αποζημιωθεύ αντύςτοιχα. Για αυτϐν τον 

λϐγο τα αγροτικϊ ςυνδικϊτα διεκδικοϑν τη 

ςυμπερύληψη τησ παραπϊνω πρϐβλεψησ ςτον 

Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο.  

 

Καταναλωτικέσ Οργανώςεισ 

Οι καταναλωτικϋσ οργανώςεισ58 επιςημαύνουν ϐτι για 

να μην αποβοϑν επιβλαβό τα κλιματικϊ μϋτρα για 

τουσ καταναλωτϋσ θα πρϋπει να ςχεδιαςτοϑν με 

ςωςτϐ τρϐπο, που να οδηγεύ ςε μια ςυςτηματικό και 

προβλϋψιμη μετϊβαςη, να περιλαμβϊνουν δύκαιη 

κατανομό των βαρών καθώσ και πρϐτυπα για 

βιώςιμα προώϐντα. Η εμπλοκό τησ κυκλικόσ 

οικονομύασ ςτη μεύωςη των εκπομπών εύναι 

αναγκαύα, αλλϊ για να μην καταλόξει η κλιματικό 

πολιτικό να επιβαρϑνει τον τελικϐ καταναλωτό μϋςω 

τησ ενςωμϊτωςησ των εκπομπών ςε υλικϊ και 

προώϐντα, θα πρϋπει να δοθεύ μεγϊλη βαρϑτητα ςτη 

ςόμανςη και ςτα ςχετικϊ πρϐτυπα. Επιςημαύνουν, 

ακϐμα, ϐτι εύναι ςημαντικϐ να εφαρμϐζεται η αρχό «ο 

ρυπαύνων πληρώνει» και να μην μετακυλϑεται το 

κϐςτοσ δυςανϊλογα ςτον καταναλωτό ϋναντι των 

ιδιωτικών εταιρειών.  

 

Κλιματικοί ακτιβιςτέσ 

Οι νϋοι κλιματικού ακτιβιςτϋσ59 θεωροϑν ϐτι η 

πρϐταςη για τον Ευρωπαώκϐ Κλιματικϐ Νϐμο 

παρουςιϊζει ϋλλειμμα επιςτημονικόσ βϊςησ και επύ 

τησ ουςύασ δϋςμευςησ, καθώσ κι ϐτι δεν 

ανταποκρύνεται οϑτε ςτην επεύγουςα κατϊςταςη που 

αντιμετωπύζει ο πλανότησ, αλλϊ οϑτε ςυνϊδει με την 

αρχό τησ κλιματικόσ δικαιοςϑνησ. Θεωροϑν ϐτι η 

                                                             
58 BEUC. 2020. Κατϊθεςη ςχολύων ςτη δημϐςια διαβοϑλευςη. 
https://bit.ly/3ahSv39  
59 Ανοιχτό Επιςτολό κλιματικών ακτιβιςτών. 2020. Μϊρτιοσ. 
https://bit.ly/3r4wVVV  

https://bit.ly/37pFXF2
https://bit.ly/2KzG2gm
https://bit.ly/3ahSv39
https://bit.ly/3r4wVVV


14 
 

μϋθοδοσ του προϒπολογιςμοϑ ϊνθρακα αποτελεύ την 

πιο αποτελεςματικό πορεύα για τη ςυγκρϊτηςη των 

εκπομπών, η οπούα ϐμωσ αγνοεύται απϐ την πρϐταςη 

τησ Επιτροπόσ. Σονύζουν ϐτι το απϐθεμα ϊνθρακα 

που διαθϋτουμε εξαντλεύται όδη και οι διαθϋςιμεσ 

τεχνολογύεσ αρνητικών εκπομπών δεν επαρκοϑν, ενώ 

βριςκϐμαςτε ςτο ςημεύο ϐπου οι υφιςτϊμενοι ςτϐχοι 

οδηγοϑν ςε αϑξηςη τησ θερμοκραςύασ αρκετϊ πϋραν 

των 2οC. Ωσ εκ τοϑτου πιςτεϑουν ϐτι αυτϐ που 

πραγματικϊ χρειϊζεται εύναι μηδενικϋσ εκπομπϋσ. 

Προειδοποιοϑν ϐτι για να μπορϋςουμε να 

ςυγκρατόςουμε την αϑξηςη τησ θερμοκραςύασ κϊτω 

απϐ 1,5 οC, με βϊςη τα δεδομϋνα τησ IPCC, ϋχουμε 

πιθανϐτητα 67% μϐνο εϊν ο προϒπολογιςμϐσ 

ϊνθρακα εύναι τησ τϊξησ των 340 Gt CO2  παγκοςμύωσ 

και λιγϐτερο. Εϊν ςυνεχύςουμε ςτο μοντϋλο 

«business-as-usual» ςε μϐλισ 8 χρϐνια απϐ ςόμερα η 

προοπτικό αυτό θα ϋχει εξανεμιςτεύ. Σονύζουν ϐτι η 

ανθρωπϐτητα αντιμετωπύζει μια ςφοδρό κρύςη και η 

ϋξοδοσ απϐ αυτό πρϋπει να γύνει με ϐρουσ 

δικαιοςϑνησ και ιςϐτητασ. 

 

5 Τα επόμενα βήματα 

 

Σε ευρωπαΰκό επίπεδο 

Εφϐςον το Ευρωκοινοβοϑλιο και το υμβοϑλιο ϋχουν 

εκφρϊςει ξεχωριςτϊ τισ θϋςεισ τουσ επύ τησ πρϐταςησ 

τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τον Ευρωπαώκϐ 

Κλιματικϐ Νϐμο, ξεκύνηςε η διαπραγμϊτευςη μεταξϑ 

των τριών θεςμών τησ ΕΕ. Αναμϋνεται η υιοθϋτηςη 

του ευρωπαώκοϑ κλιματικοϑ νϐμου μϋχρι το 

καλοκαύρι του 2021, ώςτε η ΕΕ να ϋχει ϊμεςα ςτη 

διϊθεςό τησ το νομικϐ εργαλεύο για την επύτευξη τησ 

κλιματικόσ ουδετερϐτητασ και να μπορϋςει να 

υλοποιόςει τουσ ςτϐχουσ τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ 

υμφωνύασ. Σην 1η Ιανουαρύου 2021 τη Γερμανύα 

διαδϋχθηκε η Πορτογαλύα ςτην Προεδρύα του 

υμβουλύου, η οπούα ϋχει θϋςει ψηλϊ ςτην ατζϋντα 

τησ την κλιματικό δρϊςη καθώσ και την ολοκλόρωςη 

του Ευρωπαώκοϑ Κλιματικοϑ Νϐμου60, ενώ θα ϋχει 

κομβικϐ ρϐλο ςτην εξϋλιξη των τριμερών 

διαπραγματεϑςεων.  

 

το πλαύςιο των τριμερών διαπραγματεϑςεων 

αναμϋνεται να επιλυθοϑν κομβικϊ ζητόματα, ϐπωσ τα 

παρακϊτω: 

                                                             
60 υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ. 2021. Άξονεσ προτεραιϐτητασ πορτογαλικόσ 
Προεδρύασ. https://bit.ly/3qfp0UA  

 Η θϋςπιςη ό μη ςτϐχου επύτευξησ τησ 

κλιματικόσ ουδετερϐτητασ ςε εθνικϐ επύπεδο. 

 Ο τελικϐσ ςτϐχοσ μεύωςησ εκπομπών για το 
2030 δεδομϋνου ϐτι το Κοινοβοϑλιο προκρύνει 

πιο φιλϐδοξο ςτϐχο απϐ τουσ ϊλλουσ δϑο 

θεςμοϑσ (-60% ϋναντι -55% ςυγκριτικϊ με 

1990). 

 Η χρόςη ό ϐχι προϒπολογιςμοϑ ϊνθρακα, 
ϐπωσ ζητϊει το Κοινοβοϑλιο. 

 Η θϋςπιςη ό μη ενδιϊμεςων ςτϐχων μεταξϑ 

2030 και 2050, ϐπωσ θϋτουν τϐςο το 

Κοινοβοϑλιο ϐςο και το υμβοϑλιο των 

Τπουργών (παρϊ τισ επιμϋρουσ 

διαφοροποιόςεισ τουσ ϐςον αφορϊ τη 

διαδικαςύα που πρϋπει να ακολουθηθεύ και 

τον χρϐνο θϋςπιςησ του ςτϐχου).  

 Ο μηχανιςμϐσ και ο θεςμϐσ που θα 

προςδιορύζει την πορεύα επύτευξησ του 

ςτϐχου τησ κλιματικόσ ουδετερϐτητασ μεταξϑ 

2030 και 2050. 

 Η θϋςπιςη ό μη ανεξϊρτητησ επιςτημονικόσ 
επιτροπόσ που θα ςυνδρϊμει την Ευρωπαώκό 

Επιτροπό ςτο ϋργο τησ, ϐπωσ ζητϊ το 

Κοινοβοϑλιο. 

 Η διϊρκεια των κϑκλων αξιολϐγηςησ που 
περιλαμβϊνει ο μηχανιςμϐσ παρακολοϑθηςησ 

τησ προϐδου. Η Επιτροπό προτεύνει 

πενταετεύσ κϑκλουσ ςτη βϊςη των 

απαιτόςεων τησ υμφωνύασ του Παριςιοϑ, 

ενώ το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο προτεύνει 

αξιολϐγηςη τησ πορεύασ επύτευξησ των 

ςτϐχων ανϊ διετύα. 

 Η εναρμϐνιςη των χρηματοδοτικών μϋςων 
και των επενδϑςεων με τον Ευρωπαώκϐ 

Κλιματικϐ Νϐμο καθώσ και η παϑςη των 

επιδοτόςεων ςτα ορυκτϊ καϑςιμα. Σο 

Κοινοβοϑλιο ζητϊει με ςαφόνεια την παϑςη 

των ϊμεςων και ϋμμεςων επιδοτόςεων ςτα 

ορυκτϊ καϑςιμα και ζητϊει επαρκό 

χρηματοδϐτηςη για την επύτευξη των 

κλιματικών ςτϐχων, ενώ το Ευρωπαώκϐ 

υμβοϑλιο αναγνωρύζει τον ρϐλο του ορυκτοϑ 

αερύου ωσ καϑςιμο «γϋφυρα». 

 

Σε εθνικό επίπεδο 

το πλαύςιο τησ ολοκλόρωςησ του Ευρωπαώκοϑ 

Κλιματικοϑ Νϐμου η Ελλϊδα, πϋρα απϐ τη θετικό 

τοποθϋτηςη που όδη ϋχει διατυπώςει για τον ςτϐχο 

μεύωςησ των εκπομπών κατϊ 55% ςε ςϑγκριςη με το 

https://bit.ly/3qfp0UA
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1990 μϋχρι το 2030, οφεύλει να προχωρόςει ςε 

ουςιαςτικό ςυμμϐρφωςη τϐςο με τον νϋο ςτϐχο για 

το 2030 ϐςο και με αυτϐν τησ κλιματικόσ 

ουδετερϐτητασ για το 2050.  

 

Σο πρώτο βόμα εύναι η αναθεώρηςη του Εθνικοϑ 

χεδύου για την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΕΚ) και η 

ςυμμϐρφωςό του με τη νϋα ευρωπαώκό ςτοχοθεςύα 

μεύωςησ κατϊ τουλϊχιςτον 55% για το 2030. Κϊτι 

τϋτοιο θα οδηγόςει ςε ςαφώσ πιο φιλϐδοξουσ 

εθνικοϑσ ςτϐχουσ για τη μεύωςη των εκπομπών 

αερύων του θερμοκηπύου, τη διεύςδυςη των ΑΠΕ, την 

ανϊπτυξη τεχνολογιών αποθόκευςησ ενϋργειασ και 

την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ.  

 

Σο επϐμενο βόμα θα πρϋπει να εύναι η διαμϐρφωςη 

ενϐσ εθνικοϑ κλιματικοϑ νϐμου. Η θϋςπιςη ενϐσ 

τϋτοιου νομικοϑ πλαιςύου πϋρα απϐ το ϐτι θα 

αναβαθμύςει ςημαντικϊ την κλιματικό διακυβϋρνηςη 

τησ χώρασ, θα αποτελϋςει ϋνα ςημαντικϐ εργαλεύο 

για την επύτευξη των ςτϐχων τησ υμφωνύασ του 

Παριςιοϑ και τον μεταςχηματιςμϐ τησ οικονομύασ με 

γνώμονα την επύτευξη κλιματικόσ ουδετερϐτητασ, 

ενώ παρϊλληλα θα πρϋπει να διαςφαλύζει και την 

κοινωνικό ςυνοχό και δικαιοςϑνη ςτισ υπϐ μετϊβαςη 

περιφϋρειεσ τησ χώρασ.  
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