
Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη 
Συμφωνία

#EUGreenDeal

και το Πλάνο Δράσης για την Κυκλική 
Οικονομία



Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μία 
από τις κύριες συνιστώσες της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ο δρόμος 
που οδηγεί σε μια πράσινη, εύρωστη και 

βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία και 
τις οικονομικές επιπτώσεις της.
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Ήρθε η στιγμή να δράσουμε
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Ένας χάρτης πορείας με δράσεις για τους μήνες και τα έτη που έρχονται για συλλογική ανάκαμψη 
και ένα κοινό μέλλον: 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
σημερινών και των μελλοντικών γενεών

Θα διασφαλίσει τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση 

Θα προστατεύσει τη ζωή των ανθρώπων, θα αποκαταστήσει τη βιοποικιλότητα και θα μειώσει τη ρύπανση

Θα κινηθεί προς μια καθαρή και κυκλική οικονομία

Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες στα καθαρά προϊόντα και τις καθαρές τεχνολογίες

Θα αποτελέσει παράδειγμα παγκόσμιας πρωτοπορίας
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΛΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗ,

ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΔΙΩΞΗ 
ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ  
ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη 

Συμφωνία 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα γίνει κλιματικά ουδέτερη 

έως το 2050
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Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται ανάληψη δράσης σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας μας:

Η ΕΕ θα γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

στήριξη της βιομηχανίας με στόχο την 
καινοτομία

ανάπτυξη καθαρότερων, φθηνότερων και πιο 
υγιεινών μορφών ιδιωτικών και δημόσιων
μεταφορών

απανθρακοποίηση του ενεργειακού
τομέα

διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρησιμοποιεί 
ανακυκλωμένα υλικά σε ποσοστό μόλις 12 
%

Οι μεταφορές ευθύνονται για το 25 % των 
εκπομπών μας

Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας ευθύνονται για 
περισσότερο από το 75 % των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου της ΕΕ

Το 40 % της κατανάλωσης ενέργειας 
οφείλεται στα κτίρια
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• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μειωθούν οι 
καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990, αναβαθμίζοντας τον τρέχοντα στόχο 
μας για το 2030, που προβλέπει μείωση των εκπομπών 
κατά τουλάχιστον 40 %.

• Τον Δεκέμβριο του 2020 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε αυτόν τον δεσμευτικό στόχο.

Οικοδόμηση μιας σύγχρονης, βιώσιμης και ανθεκτικής 
Ευρώπης
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Ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα και ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για το κλίμα
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Πρώτες πρωτοβουλίες για το κλίμα

Eυρωπαϊκός νόμος για το κλίμα για να κατοχυρωθεί στη 
νομοθεσία της ΕΕ ο 
στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050

1

2 Eυρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα για να 
κινητοποιηθούν οι πολίτες και η κοινωνία στο σύνολό 
της στη δράση για το κλίμα

10



Πρόταση σχετικά με νόμο για το κλίμα: 
μετασχηματισμός των υποσχέσεων 

σε νομικές υποχρεώσεις

Δημιουργία προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τη βιομηχανία και τους επενδυτές

Διαδικασία για την ενσωμάτωση, στον νόμο για το κλίμα, του επικαιροποιημένου στόχου μείωσης 
των εκπομπών για το 2030 στο 55%, με υπεύθυνο τρόπο

Τακτική υποβολή εκθέσεων προόδου και εργαλεία αναπλήρωσης του χαμένου χρόνου σε 
περίπτωση καθυστέρησης 

Έμφαση στην αποτελεσματική μετάβαση προς μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια σύγχρονη, 
αποδοτική ως προς τους πόρους και ανταγωνιστική οικονομία

Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης, μεταξύ άλλων για τις 
ευάλωτες κοινότητές της

Δεσμευτικός στόχος για κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο ΕΕ.
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Στρατηγική
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»
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• Με ουδέτερο ή θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο

• Με μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της

• Με αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας

• Με διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, της διατροφής και της 
δημόσιας υγείας, και με εξασφάλιση επαρκών, ασφαλών, θρεπτικών, 
βιώσιμων τροφίμων

• Διατήρηση των τροφίμων σε οικονομικά προσιτά επίπεδα, με παράλληλη 
δημιουργία δίκαιων οικονομικών αποδόσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού της 
ΕΕ και με προώθηση του δίκαιου εμπορίου

Μετάβαση σε ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό  
προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων   

Τα συστήματα τροφίμων 
μας αντιπροσωπεύουν 

σχεδόν το ένα τρίτο των 
ετήσιων παγκόσμιων 

εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και 

καταναλώνουν μεγάλη 
ποσότητα φυσικών πόρων
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Στόχοι του 2030 για βιώσιμη παραγωγή 
τροφίμων

Μείωση κατά 50 % της 
συνολικής χρήσης και 
επικινδυνότητας των 

χημικών φυτοφαρμάκων 
και μείωση κατά 50 % 

της χρήσης των πιο 
επικίνδυνων

φυτοφαρμάκων

Μείωση της απώλειας θρεπτικών 
ουσιών τουλάχιστον κατά 50 %, 

με παράλληλη διασφάλιση ότι δεν 
θα υπάρξει υποβάθμιση της 

γονιμότητας του εδάφους· με τον 
τρόπο αυτό θα μειωθεί η χρήση 

λιπασμάτων τουλάχιστον κατά 20 
% 

Μείωση των πωλήσεων 
αντιμικροβιακών 
φαρμάκων για τα 

εκτρεφόμενα ζώα και 
τις υδατοκαλλιέργειες 

κατά 50 %

Επίτευξη του στόχου για 
βιολογική καλλιέργεια
τουλάχιστον του 25 % 

της γεωργικής γης της ΕΕ
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Στρατηγική «Κύμα 
ανακαινίσεων» 
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COVID-19
Κτίρια: στο κέντρο της ζωής μας

• Οι  επενδύσεις στα κτίρια μπορούν να δώσουν μια ιδιαιτέρως αναγκαία
τόνωση στον τομέα των κατασκευών και στη μακροοικονομία

• Το κύμα ανακαινίσεων μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για τον ευρείας 
κλίμακας μετασχηματισμό των πόλεων και του δομημένου περιβάλλοντός 
μας

Για εκατομμύρια Ευρωπαίους, η οικία αποτέλεσε το επίκεντρο της καθημερινής ζωής: 
λειτούργησε ως γραφείο για τους τηλεργαζόμενους, ως αίθουσα διδασκαλίας για παιδιά και 
μαθητές, ως κόμβος διαδικτυακών αγορών ή ψυχαγωγίας
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Επομένως, μέχρι το 2030:

• 35 εκατομμύρια κτίρια θα μπορούσαν να ανακαινιστούν και

• Έως 160.000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν στον κατασκευαστικό τομέα

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές
ενέργειας στην Ευρώπη και ευθύνεται για πάνω από το ένα τρίτο των 
εκπομπών της ΕΕ που σχετίζονται με την ενέργεια.

Η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης είναι ζωτικής σημασίας για να 
καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη καθώς:
• Μόλις το 1% των κτιρίων υποβάλλονται σε ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κάθε χρόνο
• Περίπου το 75% του κτιριακού δυναμικού είναι ενεργειακά μη αποδοτικό
• Σχεδόν το 85-95% των σημερινών κτιρίων θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται το 2050

Ανακαίνιση κτιρίων για κλιματική ουδετερότητα και ανάκαμψη
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Ας κάνουμε τα κτίρια της Ευρώπης εμφανώς διαφορετικά

Απανθρακοποίηση της θέρμανσης και της ψύξης

Υιοθέτηση μιας σειράς μέτρων πολιτικής, χρηματοδοτικών εργαλείων
και μέσων τεχνικής βοήθειας για την άρση των υφιστάμενων φραγμών 
σε ολόκληρη την αλυσίδα ανακαίνισης – από τη σύλληψη ενός έργου 
έως τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωσή του

Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις

Ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων και κοινωνικών υποδομών όπως 
σχολεία, νοσοκομεία και διοικητικά κτίρια
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Σχέδιο δράσης της ΕΕ  
για την κυκλική οικονομία
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Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική 
Ευρώπη

Υπάρχει μόνο ένας 
πλανήτης Γη· ωστόσο, 

έως το 2050 οι 
άνθρωποι θα 

καταναλώνουν για 
τρεις πλανήτες

Προώθηση της βιωσιμότητας των προϊόντων ήδη από τον 

σχεδιασμό:

ενθάρρυνση της βιώσιμης κατανάλωσης·

στόχευση στην εξασφάλιση της διατήρησης των χρησιμοποιούμενων πόρων στην 

οικονομία της ΕΕ για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα σε τομείς όπου η 
δράση σε επίπεδο ΕΕ προσδίδει πραγματική προστιθέμενη 
αξία:

1

2
3
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Στόχοι του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία

λειτουργική κυκλικότητα για τους 
πολίτες, τις περιφέρειες και τις πόλεις

να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο 
κανόνας στην ΕΕ. 

ενδυνάμωση των καταναλωτών και των 
αγοραστών του δημοσίου τομέα

έμφαση στους τομείς που 
χρησιμοποιούν περισσότερους 

πόρους
ηλεκτρονικά είδη και ΤΠΕ, μπαταρίες 
και οχήματα, συσκευασίες, πλαστικά, 

υφάσματα, κατασκευές και κτίρια, 
τρόφιμα, νερό και θρεπτικές ουσίες

ηγετικός ρόλος στις παγκόσμιες 
προσπάθειες για την κυκλική 

οικονομία 

λιγότερα απόβλητα
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Έμφαση στους τομείς που χρησιμοποιούν τους περισσότερους πόρους και στους οποίους υπάρχουν μεγάλες 
δυνατότητες κυκλικότητας

Μερικά παραδείγματα προτεινόμενων μέτρων

Παροχή κινήτρων για προϊόντα ως 
υπηρεσίες: οι εταιρείες εξακολουθούν 

να έχουν την κυριότητα και ευθύνη ενός 
προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής του.

Σχεδιασμός των προϊόντων που διατίθενται στην 
ενωσιακή αγορά κατά τρόπο ώστε να διαρκούν 

περισσότερο, να επισκευάζονται και να 
αναβαθμίζονται ευκολότερα, να ανακυκλώνονται 

και να επαναχρησιμοποιούνται

Προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων 
διαλογή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
οι καταναλωτές επιλέγουν βιώσιμα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
οικολογικός σχεδιασμός για μια ευρύτερη δέσμη 

προϊόντων: ρούχα που διαρκούν περισσότερο

Σταδιακή κατάργηση των 
προϊόντων μίας χρήσης όπου 

είναι δυνατό και αντικατάστασή 
τους από προϊόντα διαρκείας για 

πολλαπλές χρήσεις.

Ανάληψη δράσης για τα 
μικροπλαστικά

περιορισμός σκόπιμα 
προστιθέμενων 

μικροπλαστικών, αύξηση της 
δέσμευσης μικροπλαστικών σε 

όλα τα σχετικά στάδια του 
κύκλου ζωής των προϊόντων.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την 
αντικατάσταση συσκευασιών 

επιτραπέζιων σκευών και 
μαχαιροπήρουνων μίας χρήσης με 
επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα

Πρόληψη και μείωση των αποβλήτων, με 
την αύξηση του ανακυκλωμένου 

περιεχομένου και την ελαχιστοποίηση των 
εξαγωγών αποβλήτων εκτός ΕΕ 

Μοντέλο της ΕΕ για τη χωριστή συλλογή και 
επισήμανση των προϊόντων

22



Κυκλική οικονομία: επικείμενες δράσεις 2021

επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για τις μεταφορές αποβλήτων

νομοθετική πρόταση για την τεκμηρίωση των οικολογικών ισχυρισμών των εταιρειών

νομοθετική πρόταση για την ενδυνάμωση των καταναλωτών κατά την πράσινη μετάβαση

στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

πρωτοβουλία πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα + αναθεώρηση της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό

επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για τα όρια συγκεντρώσεων των έμμονων οργανικών ρύπων στα απόβλητα

επανεξέταση των απαιτήσεων για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών στην ΕΕ

επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές

1

2

3
4

5

6
7
8
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Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
και ο ξενοδοχειακός τομέας
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Πράσινες πτυχές του ξενοδοχειακού τομέα
• Ο ξενοδοχειακός τομέας είναι ένας από τους τομείς με τη μεγαλύτερη κατανάλωση 

ενέργειας και νερού στην τουριστική βιομηχανία

Ο οικολογικός προσανατολισμός ενός ξενοδοχείου συμβάλλει στην ικανοποίηση 
των οικολογικών αναγκών των πελατών που αγαπούν το περιβάλλον, αποφεύγει τις 
επικρίσεις που δέχονται οι υφιστάμενες τουριστικές πρακτικές, πληροί τις 
απαιτήσεις των κυβερνητικών κανονισμών και μειώνει σημαντικά τα κόστη μέσω 
της μείωσης των αποβλήτων, της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και της 
ανακύκλωσης

• Η θέρμανση, η ψύξη, ο φωτισμός, ο εξαερισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, η καθαριότητα, οι 
μεταφορές – όλα συμβάλλουν στην παραγωγή αποβλήτων και ρύπανσης

• Τα πράσινα ξενοδοχεία είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνα ξενοδοχεία που ακολουθούν πιστά 
φιλικές προς το περιβάλλον κατευθυντήριες γραμμές, ασκούν περιβαλλοντική διαχείριση, 
εφαρμόζουν διάφορες πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και δεσμεύονται να επιτύχουν
τη βελτίωση του περιβάλλοντος
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Πράσινα ξενοδοχεία: δώστε το παράδειγμα

Επιλέξτε βιολογικά τρόφιμα

Ψωνίστε στις τοπικές αγορές σας

Επιλέξτε οικολογικά είδη καθαρισμού

Χρησιμοποιήστε ενεργειακά οικονομικούς
λαμπτήρες

Ανακυκλώστε και καθιερώστε χωριστή συλλογή αποβλήτων

Προωθήστε την ήπια κινητικότητα: προσφέρετε υπηρεσία 
ενοικίασης ποδηλάτων

Προσφέρετε υπηρεσία φόρτισης για ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα 

Επιλέξτε 100% καθαρή ενέργεια

Προσφέρετε χορτοφαγικές και vegan επιλογές

Χρησιμοποιήστε ηλιακά πάνελ για ζεστό νερό

Αποφύγετε τις συσκευασίες μιας μερίδας
μελιού, μαρμελάδας

Χρησιμοποιήστε συσκευές μείωσης της ροής του νερού
σε νεροχύτες και ντουζιέρες

Προωθήστε την πελατειακή ευθύνη

Συλλέξτε, καθαρίστε και ξαναχρησιμοποιήστε το νερό για το 
πότισμα
Επιλέξτε ηλεκτρικές συσκευές που εξοικονομούν 
ενέργεια

Χρησιμοποιήστε μόνο ανακυκλωμένο χαρτί

Επιλέξτε φιλικά προς το περιβάλλον έπιπλα

Μιλήστε στους επισκέπτες σας για τις πράσινες επιλογές σας
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Κανάλια επικοινωνίας

EU Spotify

@EU_Commission

@EuropeanCommission

European Commission

europeancommission

EUTube
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