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Χρονολόγιο Ευρωπαϊκών ενεργειών
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en



Προκλήσεις επόμενης περιόδου
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❖ Μείωση EAΘ στην ΕΕ κατά 25% (2019 vs 1990), 

❖ Μείωση ΕΑΘ από βιομηχανία κατά 37% (2019 vs 1990)

Μετάβαση σε κλιματική ουδετερότητα
Communication COM/2020/562 /2020/562

Επενδυτικό κενό για -55% ΕΑΘ (b€)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598


Ζητούμενο το «πώς»
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Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει σταθερή στους στόχους της και να

διαμορφώσει το πλήρες πλαίσιο για :

✓ Ανάπτυξη και υιοθέτηση «πράσινης» τεχνολογίας  

✓ Ενεργειακή και κυκλική μετάβαση 

✓ Αντιμετώπιση επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή

✓ Προστασία φυσικού κεφαλαίου και βιοποικιλότητας  

✓ Διασφάλιση ανταγωνιστικότητας



«Πράσινη» Χρηματοδότηση
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Ευρωπαϊκοί πόροι 31,8b€, εκ των οποίων 12b€ για την «πράσινη» οικονομία
Ζητούμενο η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα απορρόφησης τους.



Ενεργειακή και «κυκλική» μετάβαση
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• 56% μείωση ΕΑΘ, 

• 35% μερίδιο ΑΠΕ (0% λιγνίτης)

• εως 16,5 Mtoe κατανάλωση ενέργειας

• Επενδύσεις : 43,8 δις€

• 10% ταφή  

• 60% ανακύκλωση

• Χωριστή διαχείριση οργανικών

• Επενδύσεις : 3,5 δις€

Φιλόδοξο Εθνικό πλαίσιο
Ζητούμενο η επιτάχυνση και η άρση εμποδίων υλοποίησής του.



Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
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Aυξημένη τρωτότητα για τις περιοχές της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου
Ζητούμενο η συνεργασία ΚΜ στην διεκδίκηση αυξημένων κεφαλαίων για την προσαρμογή.

Joint Research Center report



Προστασία βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων
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Πάνω από το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση
Ζητούμενο η προστασία του φυσικού κεφαλαίου και η βιώσιμη ανάπτυξη των προστατευόμενων
περιοχών.

WEF Global Risks report 2020



Προστασία ανταγωνιστικότητας
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Aυξανόμενος κίνδυνος «διαρροής άνθρακα», ιδιαίτερα στην χώρα
Ζητούμενο ο αποτελεσματικός συνδυασμός ETS και Carbon Border Adjustment Mechanism.

ETS

CBAM

ανταγωνιστικότητα
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