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Η ΕΕ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα επηδεηθλχεη ηελ παγθφζκηα εγεηηθή ζέζε ηεο γηα ην 
θιίκα, κε ηελ ππνβνιή εληζρπκέλεο Εζληθά Καζνξηζκέλεο Σπλεηζθνξάο (NDC) 

ηεο ΕΕ πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε Σπκθσλία ησλ 

Παξηζίσλ, φπσο δήηεζε πξφζθαηα ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΗΕ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ην Επξσπατθφ Σπκβνχιην ζα πξέπεη λα εγθξίλεη έλαλ δεζκεπηηθφ 

θιηκαηηθφ ζηφρν ηεο Έλσζεο ηνπιάρηζηνλ 55% έσο ην 2030 ζε ζχγθξηζε κε ην 

1990, ππφ ην θσο ησλ ηειεπηαίσλ δηαζέζηκσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ.  
 

Είλαη ζεκαληηθφ ν ζηφρνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 55 ηνηο εθαηφ. Τν ηζηνξηθφ ηεο 

ΕΕ απνδεηθλχεη φηη ε ΕΕ ππεξέρεη ζε επηηεχγκαηα. Η εκπεηξία καο δείρλεη φηη ε 

ηθαλφηεηα ηεο ΕΕ γηα δξάζε γηα ην θιίκα έρεη ππνηηκεζεί, ελψ νη πξνθιήζεηο 

έρνπλ ππεξεθηηκεζεί. Όια ηα θξάηε κέιε ζα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ζπιινγηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο, ηα δηαθνξεηηθά 

ζεκεία εθθίλεζεο θαη ηνλ καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηεο θιηκαηηθήο νπδεηεξφηεηαο 
έσο ην 2050. 

 

Υπνζηεξίδνπκε ζζελαξά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Επηηξνπήο κε ηίηιν «Ελίζρπζε ηεο 

θιηκαηηθήο θηινδνμίαο ηεο Επξψπεο ην 2030», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζέγγηζήο ηεο γηα κηα πην θηιφδνμε πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα ην θιίκα. Μαδί κε κηα 

εκπεξηζηαησκέλε εθηίκεζε επηπηψζεσλ, απνδεηθλχεη φηη κηα απμεκέλε 
θηινδνμία γηα ην θιίκα ην 2030 είλαη εθηθηή θαη σθέιηκε. Παξέρεη κηα πην 

νηθνλνκηθά απνδνηηθή νδφ γηα ηελ επίηεπμε ηεο θιηκαηηθήο νπδεηεξφηεηαο έσο 

ην 2050. Δείρλεη φηη ε πξάζηλε κεηάβαζε παξέρεη ηζρπξέο δπλαηφηεηεο 

ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο, εληζρχνληαο ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ελψ παξάιιεια έρεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ θαη πγεία 
ησλ πνιηηψλ ηεο ΕΕ. 

 

Τα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Επξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ ηνλ Δεθέκβξην ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ ζπλνιηθή θαζνδήγεζε σο πξνο ηνλ εληζρπκέλν θιηκαηηθφ ζηφρν ηνπ 

2030 κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν επίηεπμήο ηνπ. 

Έρνπκε ζαθή δέζκεπζε καθξνπξφζεζκα γηα ην ζηφρν πξνο κηα νπδέηεξε 

θιηκαηηθά ΕΕ έσο ην 2050. Πξέπεη λα ζεβαζηνχκε ηνπο ξφινπο ησλ ζεζκηθψλ 
νξγάλσλ ηεο ΕΕ θαη λα απνθχγνπκε λα πξνδηθάζνπκε ηελ επηθείκελε 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ. Η ζπκθσλία γηα ηνλ 

ζηφρν ηνπ 2030 ζα πξέπεη επνκέλσο λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο γεληθέο νδεγίεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ: 

 

 Τν παθέην «fit for 55» πξέπεη λα επηθαηξνπνηήζεη θαη λα εθζπγρξνλίζεη 
ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο ΕΕ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ν απμεκέλνο 

ζηφρνο γηα ην θιίκα ηνπ 2030 πινπνηείηαη κε ηνλ πην νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφ ηξφπν, ψζηε λα πινπνηεζεί ε ζεκαληηθή αλεθκεηάιιεπηε 

δπλαηφηεηα κείσζεο κε ρακειφ θφζηνο. 

 

 Η επηηάρπλζε θαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε 

νιφθιεξε ηελ Έλσζε ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ κέζσ ελφο εληζρπκέλνπ 



ETS ζε ζπλδπαζκφ κε απνηειεζκαηηθά θαη θηιφδνμα ηνκεαθά κέηξα θαη 

λνκνζεζία ηεο ΕΕ γηα ηελ θαηάιιειε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο θαη ηα θξάηε κέιε, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο θιηκαηηθήο 

νπδεηεξφηεηαο έσο ην 2050. Η πξάζηλε κεηάβαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνκέα ζα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν ζην ζέκα απηφ. Πξέπεη λα 

απνθεπρζεί ε δηαξξνή άλζξαθα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε Επηηξνπή θαιείηαη 

λα αμηνινγήζεη ηελ εηζαγσγή ελφο ζπκβαηνχ κε ηνλ ΠΟΕ κεραληζκνχ 
δηαζπλνξηαθήο πξνζαξκνγήο άλζξαθα. 

 

 Τν ηζρχνλ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ έρεη νξηνζεηεζεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιχ ζεκαληηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπιάρηζηνλ 

30% ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ 2021-2027 θαη ηνπ Next 

Generation EU γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θιηκαηηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη 
ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, κέζσλ θαη θηλήηξσλ γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο ζα εληζρπζνχλ 

πεξαηηέξσ κε ην παθέην «fit for 55». 

 

Είλαη ζεκαληηθφ λα δεζκεπηνχκε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ππνβνιή κηαο 

θηιφδνμεο Εζληθά Καζνξηζκέλεο Σπλεηζθνξάο (NDC) ζηελ Σχκβαζε Πιαίζην 

ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UNFCCC) πξηλ απφ ην ηέινο 
ηνπ έηνπο. Η ηζρπξή ζπληνληζκέλε δξάζε κέζσ κηαο έγθαηξα απνηειεζκαηηθήο 

επξσπατθήο δηπισκαηίαο γηα ην θιίκα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα απηφλ ηνλ 

ζθνπφ. 


