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Προτεραιότητες Επιτροπής von der Leyen

• -Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

• -Οικονομία προς όφελος των ανθρώπων

• -Μετάβαση στη ψηφιακή εποχή

• -Η προώθηση του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής

• -Μια πιο δυνατή Ευρώπη στον κόσμο

• -Νέα ώθηση στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία



• 11 Δεκεμβρίου 2019 – Παρουσίαση προτάσεων Επιτροπής για 

μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

• Στόχος: να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως 

το 2050, για να τονώσει την οικονομία, να βελτιώσει την υγεία και την 

ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να μεριμνήσει για τη φύση χωρίς να 

αφήνει κανέναν στο περιθώριο.



Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – Έκθεση για την Κύπρο, Φεβρουάριος 2020



14 Ιανουαρίου 2020

• Προτάσεις για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας:

1. -Επενδυτικός μηχανισμός της Πράσινης Συμφωνίας

2. -Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης



Επενδυτικός μηχανισμός της Πράσινης Συμφωνίας

Κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. 

ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία.

Παροχή κινήτρων για τον αναπροσανατολισμό δημόσιων και 

ιδιωτικών επενδύσεων.

Πρακτική στήριξη σε δημόσιες αρχές και φορείς υλοποίησης έργων 

κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση 

βιώσιμων έργων.



• Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης

Ο Μηχανισμός έχει στόχο να κινητοποιήσει τουλάχιστον 100 

δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-2027 στις περιφέρειες που 

πλήττονται περισσότερο, για την άμβλυνση των 

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης. 



4 Μαρτίου 2020

• Η Επιτροπή προτείνει έναν ευρωπαϊκό νόμο για το 
κλίμα και δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με το 
ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα.

• Στόχος: να κατοχυρωθεί με νόμο η πολιτική 
δέσμευση της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα ως 
το 2050.



Πρόταση για Ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα

• -Νομικά δεσμευτικός στόχος μηδενικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου ως το 2050. 

• -Μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου και 
την ανάλογη προσαρμογή των δράσεων 

• -Η πρόοδος θα επανεξετάζεται ανά πενταετία, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του παγκόσμιου 
απολογισμού βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού.

• -Βήματα για την επίτευξη του στόχου του 2050





Η σημασία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την 

οικονομική ανάπτυξη:

• -Θα πρέπει να επανέλθουμε από την πανδημία 
καλύτεροι.

• -Ανανεώσιμη ενέργεια, καθαρά αυτοκίνητα, 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 
κτιρίων, επαναχρησιμοποίηση υλικών.



20 Μαΐου 2020

• -Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

• -Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»



Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα





«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»



Σχέδιο προϋπολογισμού 2021-2027

-Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: 1,1 τρις 
ευρώ

-Next Generation EU: 750 δις ευρώ

• Στήριξη στα ΚΜ για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις 
(συμπεριλαμβανομένων επιπλέον πόρων για το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης).

• Επανεκκίνηση της οικονομίας της Ένωσης.

• Μαθήματα από την κρίση του COVID-19.



Παραδείγματα ενίσχυσης των τομέων της πράσινης ανάπτυξης

• -Αύξηση των πόρων για το πρόγραμμα Horizon 
Europe.

• -150 δις μέσω του Strategic Investment Facility.

• -Ενίσχυση του Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.





Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


