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Προστασία του περιβάλλοντος 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βελτιώνει την ευημερία των Ευρωπαίων 
από το 1972. Σήμερα, στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ είναι να εξασφαλιστεί ότι έως το 2050 
ζούμε καλά, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του πλανήτη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΕ 
καταβάλλει προσπάθειες για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
με αποδοτική χρήση των πόρων, για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας μέσω της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα, τις χημικές ουσίες, το κλίμα, τη φύση, τα 
απόβλητα και το νερό. 
Μολονότι η πολιτική αυτή αποφέρει απτά οφέλη (όπως ένα ευρύ δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του 
δικτύου Natura 2000, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η αύξηση της ανακύκλωσης των 
πόρων και ο καθαρότερος αέρας και το νερό), οι προοπτικές για το ευρωπαϊκό περιβάλλον σε 20 χρόνια από 
σήμερα δείχνουν μια σαφώς πιο ζοφερή εικόνα. Ωστόσο, η μετάβαση στην αειφορία θα μπορούσε να 
αποφέρει οφέλη και σε τομείς πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, από την απασχόληση και την 
οικονομική δραστηριότητα μέχρι την ευημερία και την υγεία. 
Σε πρόσφατη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα τρία 
τέταρτα των πολιτών της ΕΕ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην αύξηση της δράσης της ΕΕ σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
Από το 2014, έχουν καταβληθεί προσπάθειες σε διάφορους τομείς, ανάμεσα στους οποίους η διαχείριση των 
αποβλήτων (για παράδειγμα, νέοι στόχοι ανακύκλωσης, περιορισμοί στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, 
δράση για τις πλαστικές ύλες, μέτρα για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων)· το κλίμα (για 
παράδειγμα, οι στόχοι για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και μέτρα για την απαλλαγή του 
τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές)· η φύση (κυρίως για τη βελτίωση του τρόπου 
εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας)· και η ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα (νέοι κανόνες σχετικά με τις μέγιστες ποσότητες των πέντε βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων που 
μπορούν να εκπέμπουν οι χώρες της ΕΕ στην ατμόσφαιρα). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ 
φιλόδοξων πολιτικών σε πολλούς από αυτούς τους τομείς. 
Στο μέλλον, οι δαπάνες της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα αναμένεται να αυξηθούν. Η Επιτροπή προτείνει 
να αυξηθεί το ποσοστό των δαπανών της ΕΕ που συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων από 20 % 
σε 25 %, ενώ το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να οριστεί το ποσοστό αυτό στο 30 %. Κατά τα προσεχή έτη, οι 
πολιτικές αναμένεται να επικεντρωθούν στη δράση για το κλίμα, την προστασία της φύσης, την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, την κυκλική οικονομία και τα φυτοφάρμακα.  
Το παρόν σημείωμα αποτελεί επικαιροποίηση προηγούμενης ενημέρωσης που εκδόθηκε πριν από τις ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2019.  
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Η τρέχουσα κατάσταση 
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ’ 
επέκταση στην ευημερία μας. Σύμφωνα με την έννοια των πλανητικών ορίων που έχει αναπτυχθεί 
από το Κέντρο Ανθεκτικότητας της Στοκχόλμης, οι υψηλότεροι κίνδυνοι περιλαμβάνουν την 
κλιματική αλλαγή· την απόρριψη θρεπτικών στοιχείων (αζώτου και φωσφόρου) από βιομηχανικές 
και γεωργικές διεργασίες· την απώλεια βιοποικιλότητας· και την αλλαγή της χρήσης γης (για 
παράδειγμα, αποψίλωση των δασών).1 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει το περιβάλλον από τις αρχές της δεκαετίας του’ 1970, με βάση 
την παραδοχή ότι η οικονομική ευημερία και η προστασία του περιβάλλοντος είναι έννοιες 
αλληλοεξαρτώμενες. Τα προγράμματα περιβαλλοντικής δράσης έχουν ορίσει το πλαίσιο για την 
περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον («Ευημερία εντός 
των ορίων του πλανήτη μας») που καλύπτει την περίοδο 2014-2020 επιδιώκει να υλοποιήσει ένα 
όραμα για τη βιωσιμότητα με ορίζοντα το 2050, μέσω της δράσης σε τρεις τομείς: 

1 προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου·  
2 μετάβαση σε κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· και  
3 προστασία των ανθρώπων από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία και την 

ευημερία. 

Το γενικό πλαίσιο πολιτικής συμπληρώνεται από θεματικές στρατηγικές, μεταξύ των οποίων η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· η 
στρατηγική για το κλίμα και την ενέργεια με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· και μια στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με στόχο να σταματήσει η απώλεια 
βιοποικιλότητας. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε τη δημιουργία ενός δικτύου προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 , το οποίο καλύπτει σχεδόν το ένα πέμπτο της επικράτειας της ΕΕ, τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σημειώθηκαν υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης ενώ οι 
Ευρωπαίοι που απολαμβάνουν καθαρότερο αέρα και νερό. Ωστόσο, αν και οι σημερινές τάσεις είναι 
θετικές σε ορισμένους τομείς (όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η κατανάλωση ενέργειας 
ή η ποιότητα του νερού), οι προοπτικές για τα επόμενα 20 χρόνια δείχνουν μια πιο ζοφερή εικόνα.2 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος3 επισημαίνει ορισμένες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων: 

 όσον αφορά το φυσικό κεφάλαιο : Το 60 % των προστατευόμενων ειδών και το 77 % των 
οικοτόπων που αξιολογήθηκαν βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση διατήρησης. Η Ευρώπη 
δεν βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου της για το 2020 όσον αφορά την ανάσχεση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας. Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση των οικοσυστημάτων απειλεί 
την οικονομική απόδοση και την ευημερία της Ευρώπης. Το 60 % των γλυκών υδάτων της 
Ευρώπης δεν ικανοποιούν την απαίτηση για «καλή οικολογική κατάσταση» που προβλέπεται 
στη νομοθεσία της ΕΕ. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις και τις 
επιπτώσεις· 

Το όραμα για τη βιωσιμότητα του 2050: να ζούμε καλά, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων 
του πλανήτη 

«Το 2050, ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη. Οφείλουμε την ευημερία και το υγιές 
περιβάλλον μας σε μια καινοτόμο και κυκλική οικονομία, όπου τίποτε δεν σπαταλιέται και όπου 
διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η προστασία, αποτίμηση και αποκατάσταση 
της βιοποικιλότητας με τρόπους που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η ανάπτυξη με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές έχει προ πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων, γεγονός που 
ανοίγει τον δρόμο για μια ασφαλή και βιώσιμη παγκόσμια κοινωνία.» 

Πηγή: Έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d861dfb-ae0c-4638-83ab-69b234bde376
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2030-energy-strategy
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d861dfb-ae0c-4638-83ab-69b234bde376
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 όσον αφορά την κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· οι τρέχουσες 
πολιτικές δεν αναμένεται να σταθούν επαρκείς για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80 % έως 95 %· 

 όσον αφορά την υγεία και την ευημερία· οι προβλεπόμενες βελτιώσεις στην ποιότητα του 
αέρα δεν αναμένεται να είναι επαρκείς για την πρόληψη της συνεχιζόμενης βλάβης, ενώ 
αναμένεται να επιδεινωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η αυξανόμενη χρήση 
χημικών ουσιών, ιδίως σε καταναλωτικά προϊόντα, έχει συσχετιστεί με την παρατηρούμενη 
αύξηση των ενδοκρινικών ασθενειών και διαταραχών στον άνθρωπο. 

Η μετάβαση στην αειφορία4 θα μπορούσε να αποφέρει αρκετά οφέλη σε τομείς πέρα από την 
προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων: 

 Θέσεις εργασίας και οικονομική δραστηριότητα : Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι 
στην ΕΕ-28, 4,2 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται στον τομέα των περιβαλλοντικών 
αγαθών και υπηρεσιών (δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείριση των 
υδάτων και της ενέργειας), μια αύξηση κατά 49 % από το 2000. Η παραγωγή του τομέα αυτού 
εκτιμάται στο 5,1 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), ή σε 710 δισεκ. ευρώ. Μια 
έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) του 2017 
σημειώνει ότι οι φιλόδοξες πολιτικές για την κλιματική αλλαγή μπορούν να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής εργασιακή 
κινητικότητα μεταξύ των τομέων. Εκτιμάται ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία θα 
μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 1 έως 7 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2030, ανάλογα με 
τον ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών που λαμβάνεται υπόψη.5 

 Υγεία και ευημερία : η ενίσχυση των οικοσυστημάτων, η βελτίωση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων και η μείωση των ποσοτήτων χημικών ουσιών σε 
καταναλωτικά προϊόντα θα μπορούσαν να αποφέρουν οφέλη. 

Προσδοκίες των πολιτών για τη συμμετοχή της ΕΕ6 

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες συζητιούνται έντονα σε επίπεδο ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια, 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προοπτικών και τομέων αντικτύπου. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ διαθέτει 

Ποσοστό ερωτηθέντων που θα ήθελαν η ΕΕ να παρεμβαίνει περισσότερο σε σχέση με 
σήμερα 

 

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο 85.1 - 2016· 89.2 - 2018. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_economy_-_statistics
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/green-growth-indicators-2017_9789264268586-en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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μια ευρεία πολιτική στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με σειρά ερευνών του Ευρωβαρόμετρου για 
λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με «τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των 
πολιτών», το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που επιθυμούν ακόμα μεγαλύτερη ανάμειξη της ΕΕ στον 
τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος αυξήθηκε από τα δύο τρίτα το 2016 στα τρία τέταρτα το 
2018.  

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή αυτή η πολιτική στα 
διάφορα κράτη μέλη. Με λίγες εξαιρέσεις, παρατηρείται μια τάση των χωρών της Κεντρικής και της 
Ανατολικής Ευρώπης να υποστηρίζουν λιγότερο την περαιτέρω εντατικοποίηση της συμμετοχής της 
ΕΕ στις περιβαλλοντικές πολιτικές από ό,τι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η μεγαλύτερη στήριξη 
προέρχεται από την Κύπρο (87 %) και από την Πορτογαλία (88 %) Το χαμηλότερο ποσοστό 
καταγράφεται στην Εσθονία — 52 %, ποσοστό που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αύξηση σε 
σχέση με το 45 % που καταγράφηκε το 2016. Οι αξιοσημείωτες εξαιρέσεις σε αυτή τη διαίρεση 
Ανατολής-Δύσης παραμένουν η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η συνολική αύξηση του ποσοστού των πολιτών 
που επιθυμούν να ενισχυθεί η δράση της ΕΕ 
στην προστασία του περιβάλλοντος είναι 8 
ποσοστιαίες μονάδες. Είναι ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά μεταξύ όλων των τομέων 
που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας. Η 
αύξηση αυτή καταγράφηκε σε όλα σχεδόν τα 
κράτη μέλη, με τις σημαντικότερες μεταβολές 
στην Πορτογαλία (αύξηση κατά 18 ποσοστιαίες 
μονάδες) και τη Φινλανδία (αύξηση κατά 16 
ποσοστιαίες μονάδες). Εξαίρεση από τη γενική 
τάση παρατηρείται μόνο στην Ιταλία και τη 
Βουλγαρία, αλλά η μείωση των προσδοκιών για 
μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στην προστασία 
του περιβάλλοντος είναι ασήμαντη — δύο 

ποσοστιαίες μονάδες για την Ιταλία και μία για τη 
Βουλγαρία.  

Το ήμισυ περίπου των πολιτών που ερωτήθηκαν 
θεωρούν ότι η τρέχουσα δράση της ΕΕ για την 
προστασία του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκής 
(52 % το 2016 και 51 % το 2018), ενώ το 37 % 
θεωρεί ότι η δράση της ΕΕ στον τομέα είναι 
επαρκής. Κατά μέσο όρο σε επίπεδο ΕΕ, η 
αντίληψη αυτή δεν άλλαξε τα τελευταία χρόνια. 
Ωστόσο, υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές στα 
επιμέρους κράτη μέλη. Σημειώνεται σημαντική 
μείωση του ποσοστού των πολιτών που θεωρούν 
ότι η δράση της ΕΕ είναι επαρκής στη Μάλτα 
(πτώση κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες) και τη 
Γερμανία (πτώση 11 ποσοστιαίων μονάδων). Η 

Προσδοκίες για μεγαλύτερη δράση της ΕΕ 
στο μέλλον: διαφορά ποσοστιαίων 
μονάδων μεταξύ 2016 και 2018 

 

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο 85.1 - 2016· 89.2 - 2018. 

Αντίληψη της δράσης της ΕΕ ως επαρκούς 
στο παρόν: διαφορά ποσοστιαίων 
μονάδων μεταξύ 2016 και 2018 

 

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο 85.1 - 2016· 89.2 - 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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σημαντικότερη αύξηση στην αξιολόγηση της δράσης της ΕΕ ως επαρκούς καταγράφεται σε 
ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης — στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την 
Ουγγαρία και την Πολωνία (αύξηση κατά 13, 12, 11 και 10 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα). 

Συνολικά, σε επίπεδο ΕΕ, η διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των πολιτών ως προς την παρέμβαση 
της ΕΕ και της αξιολόγησης που διενεργούν οι πολίτες ως προς την τρέχουσα δράση της ΕΕ σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αυξάνεται ελαφρά, λόγω της αυξανόμενης πίεσης που 
ασκούν οι προσδοκίες των πολιτών.  

Το ενωσιακό πλαίσιο 
Νομικό πλαίσιο 
Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική χρονολογείται από το 1972. Οι διατάξεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος θεσπίστηκαν με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1987 και στη συνέχεια 
επεκτάθηκαν. Σύμφωνα με τα άρθρα 191 έως 193 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί στην παροχή «υψηλού 
επιπέδου προστασίας» και βασίζεται σε τέσσερις αρχές (προφύλαξη· προληπτική δράση· 
αποκατάσταση της ζημίας στην πηγή, και αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»). Η ΕΕ είναι αρμόδια να 
ενεργεί στους περισσότερους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, παρότι η δράση της 
περιορίζεται από την αρχή της επικουρικότητας και από την απαίτηση ομοφωνίας στο Συμβούλιο 
για ορισμένα θέματα (όπως η φορολογική πολιτική, η χρήση της γης και το ενεργειακό μίγμα). Τα 
κράτη μέλη μπορούν να υιοθετήσουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, εάν το επιθυμούν. 

Η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα 
οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν στους ακόλουθους ευρείς τομείς: 

 Αέρας: Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, ανώτατα 
όρια για τους ρύπους που εκπέμπονται στα κράτη μέλη και κανόνες για τις πηγές εκπομπών, 
όπως τα πρότυπα για τα οχήματα.  

 Χημικά προϊόντα: Η νομοθεσία της ΕΕ έχει ως στόχο να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον και να καταργήσει τους φραγμούς στο εμπόριο, μέσω της ρύθμισης των 
χημικών προϊόντων, των φυτοφαρμάκων και της επισήμανσης των προϊόντων. 

 Κλίμα: Η νομοθεσία της ΕΕ περιορίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από εργοστάσια 
και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών, καθώς 
και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα τη 
γεωργία, τις οδικές μεταφορές και τα κτίρια. Προωθεί επίσης τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. 

 Φύση: Η νομοθεσία της ΕΕ αποσκοπεί στην προστασία της φύσης, της βιοποικιλότητας και 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος μέσω του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 
2000, το οποίο καλύπτει το 18 % της χερσαίας μάζας της Ένωσης. 

 Απόβλητα: Η νομοθεσία της ΕΕ αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και 
καθορίζει απαιτήσεις για τις ροές αποβλήτων. Πρόσφατη είναι η εστίαση στο να καταστεί 
δυνατή η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. 

 Ύδατα: Η νομοθεσία της ΕΕ αποσκοπεί στην προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση, με πρότυπα για το πόσιμο νερό και τα ύδατα κολύμβησης, και 
απαιτήσεις για τη διαχείριση των πλημμυρών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται διεθνώς ως πρότυπο όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική. Η 
ΕΕ είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος σε μια σειρά διεθνών συμφωνιών, μεταξύ των οποίων:  

 σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος, τη λεγόμενη 
Σύμβαση του Aarhus του 1998·  

 σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τη Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της 
ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση και τα πρωτόκολλά της· 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)573876
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)625114
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
https://epthinktank.eu/2015/04/17/safeguarding-biological-diversity-eu-policy-and-international-agreements/
https://epthinktank.eu/2015/03/13/ecosystem-services-valuing-our-natural-capital/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)559493
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)564398
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573899
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm
https://www.unece.org/env/pp/introduction.html
https://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
https://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
https://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.html
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 σχετικά με το κλίμα, τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές 
και τη Συμφωνία του Παρισιού· 

 σχετικά με τα χημικά προϊόντα, τη Σύμβαση του Ρότερνταμ για το εμπόριο επικίνδυνων 
χημικών προϊόντων, τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, το 
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και τη 
Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο· 

 σχετικά με τη φύση, τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και τα πρωτόκολλά της, τη 
Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με 
εξαφάνιση (CITES), καθώς και τις συμβάσεις για συγκεκριμένες περιοχές·7 

 σχετικά με τα απόβλητα, τη Σύμβαση της Βασιλείας για τα επικίνδυνα απόβλητα· 
 σχετικά με το νερό, τη Διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL) 

και ορισμένες συμβάσεις για τις περιφερειακές θάλασσες.8 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο 
Σύμφωνα με τη συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, 
τουλάχιστον το 20 % (περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ) του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανηθεί για τους στόχους της δράσης για το κλίμα. Ως εκ τούτου, οι στόχοι και η δράση για το 
κλίμα έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις σημαντικές πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, και 
ειδικότερα: συνοχή, γεωργία, θάλασσα και αλιεία, εξωτερική βοήθεια, ενέργεια και μεταφορές, 
έρευνα και καινοτομία. Ως αποτέλεσμα, οι περιβαλλοντικοί στόχοι αντικατοπτρίζονται σε όλους 
τους τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στα προγράμματα που συμβάλλουν, σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, στην προστασία του περιβάλλοντος συγκαταλέγονται τα 
Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα LIFE, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020», ο Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης, καθώς και πολυάριθμες πρωτοβουλίες 
εξωτερικής δράσης και ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Τα εν λόγω ταμεία και προγράμματα 
υλοποιούνται από την Επιτροπή ανεξάρτητα, από κοινού με τα κράτη μέλη, και σε συνεργασία με 
οργανισμούς σε τρίτες χώρες. 

Από το 2014, έχει χρησιμοποιηθεί μια ειδική μεθοδολογία παρακολούθησης για την 
παρακολούθηση της διεσπαρμένης συνεισφοράς του προϋπολογισμού της ΕΕ σε δύο ειδικούς 
στόχους: δράση για το κλίμα και προστασία της βιοποικιλότητας. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία 
παρουσιάζονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Κατά 
την περίοδο 2014-2020, η συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στη δράση για το κλίμα και την 
προστασία της βιοποικιλότητας αναμένεται να ανέλθει στο 19,3 % και στο 8,0 % των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων, αντίστοιχα. 

Το μόνο πρόγραμμα της ΕΕ που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε περιβαλλοντικούς στόχους είναι 
το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Από το 1992 έως το 2013 
χρηματοδότησε περισσότερα από 4.170 έργα, με συνολική συνεισφορά της ΕΕ ύψους 3.4 δισ. ευρώ. 
Οι πιστώσεις του προγράμματος με βάση το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 έχουν 
αυξηθεί σημαντικά και είναι οι περισσότερες που έχουν χορηγηθεί ποτέ στο πρόγραμμα LIFE (3.4 
δισ. ευρώ, 0,32 % του συνολικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου). Το πρόγραμμα έχει δύο 
συνιστώσες: περιβάλλον και δράση για το κλίμα. Η χρηματοδότηση παρέχεται κυρίως με τη μορφή 
επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων (δάνεια και επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου). Αυτά 
στηρίζουν δημόσιες αρχές, ΜΚΟ και ιδιωτικούς φορείς, και ιδίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Επιτεύγματα της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019 
Από τα μέσα του 2014, έχουν επιτευχθεί αρκετά αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων: 

 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων: Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν νέα 
νομοθεσία για τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων της ΕΕ για τα απόβλητα, ιδίως με την 
εισαγωγή νέων στόχων για την ανακύκλωση και τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών 

https://unfccc.int/process#:d8f74df9-0dbd-4932-bf3c-d8a37f8de70e
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/d2hhdC1pcy
http://www.pic.int/TheConvention/Overview/tabid/1044/language/en-US/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/tabid/3351/Default.aspx
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2-a&chapter=27&clang=_en
http://www.mercuryconvention.org/Convention/Text/tabid/3426/language/en-US/Default.aspx
https://www.cbd.int/intro/default.shtml
https://www.cites.org/eng/disc/what.php
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx
http://www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf#page=7
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)565873
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_en
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)548992
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608727
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608727
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/tracking_climate_expenditure_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2019/SoE2019%20with%20covers.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/about/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-financial-instruments
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573936
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)554184
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μεταφοράς. Το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα ευρύ σχέδιο δράσης με στόχο 
την έναρξη της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, και στις αρχές του 2018 μια πιο 
συγκεκριμένη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες με στόχο, μεταξύ άλλων, να καταστούν όλα 
τα πλαστικά ανακυκλώσιμα έως το 2030. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
συμφώνησαν σχετικά με νέους κανόνες για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων με την 
αντιμετώπιση των πλαστικών αντικειμένων μίας χρήσης και τη συλλογή αποβλήτων των 
πλοίων σε λιμένες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλο αυτό το διάστημα υποστηρίζει 
φιλόδοξες πολιτικές για τη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία· 

 σχετικά με τη δράση για το κλίμα: Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν εγκρίνει νέους 
κανόνες και στόχους για τις εκπομπές του 2030 για τους τομείς της ενέργειας και της 
βιομηχανίας (μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ), για τις μεταφορές, τα κτίρια 
και τη γεωργία, καθώς και για τη χρήση της γης και τη δασοκομία. Το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο έθεσαν νέο στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 32 % για το 2030. Για 
την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, η Επιτροπή 
παρουσίασε το 2016 μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, 
συνοδευόμενη από σειρά νομοθετικών προτάσεων. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θέσπισαν νομοθεσία για τον καθορισμό νέων προτύπων εκπομπών CO2 για τα καινούργια 
αυτοκίνητα και ημιφορτηγά για την περίοδο μετά το 2020, και συμφώνησαν σχετικά με τα 
πρώτα στην ιστορία πρότυπα εκπομπών CO2 για καινούργια φορτηγά. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ασκεί πιέσεις για φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές σε αυτά τα διάφορα θέματα· 

 σχετικά με τη φύση: Μετά από επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία της 
φύσης (γνωστές ως «οδηγίες για τη φύση»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 2017 ένα 
σχέδιο δράσης με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής τους και τη συμβολή στην προστασία 
της βιοποικιλότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ένθερμα τις οδηγίες για τη 
φύση και έχει καλέσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη 
προτεραιότητα στην επίτευξη του στόχου της ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας 
έως το 2020· 

 σχετικά με την ποιότητα του αέρα: Το 2016, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν 
νέους κανόνες σχετικά με τα μέγιστα ποσά πέντε βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων που 
μπορούν να εκπέμπονται. Οι εν λόγω επικαιροποιημένοι κανόνες αποσκοπούν στη μείωση 
κατά το ήμισυ του αριθμού των πρόωρων θανάτων από ατμοσφαιρική ρύπανση έως το 2030. 

Μελλοντικές προοπτικές 
Στο ψήφισμά του του Μαρτίου 2018 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 
του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι το μερίδιο των δαπανών της ΕΕ που συμβάλλει 
στους κλιματικούς στόχους για το 2019 πρέπει να υπερβεί σημαντικά τον συνολικό στόχο του 20 %, 
προκειμένου να αντισταθμιστούν οι χαμηλότερες πιστώσεις που διατέθηκαν κατά τα πρώτα έτη του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, και ότι ο μηχανισμός ενσωμάτωσης της αλλαγής του κλίματος 
θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί πλήρως. 

Σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, οι δαπάνες της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα αναμένεται να 
αυξηθούν στο μέλλον. Στην ανακοίνωσή της του Μαΐου 2018 για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί το ποσοστό των δαπανών της ΕΕ που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα, από 20 % σε 25 %. Στη νομοθετική πρόταση 
του Ιουνίου 2018 σχετικά με το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε να 
αυξηθούν τα κονδύλια που διατίθενται για το πρόγραμμα αυτό κατά 50 % σε 4.8 δισ. ευρώ, από 3.2 
δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020.9 Το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ θα 
μπορούσε επίσης να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Στην πρότασή της του 
Μαΐου 2018 σχετικά με το σύστημα ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε 
να ορισθούν νέοι ίδιοι πόροι συνδεδεμένοι με τους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον: ένα 
μερίδιο των εσόδων που παράγονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και μια εθνική 
συνεισφορά με βάση την ποσότητα των μη ανακυκλούμενων απορριμμάτων πλαστικών 
συσκευασιών που παράγονται σε κάθε κράτος μέλος. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)554184
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573899
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603940
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625115
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633180
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633180
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181106IPR18315/energy-new-ambitious-targets-on-renewables-and-energy-efficiency
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1482402865527&uri=CELEX:52016DC0501
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595893
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0089
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536322704818&uri=CELEX:52018DC0321
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536323380957&uri=CELEX:52018PC0385R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527242435118&uri=CELEX:52018PC0325
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 30 Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους, και στο ψήφισμά του της 14 Νοεμβρίου 2018, όπου 
διευκρινίζεται περαιτέρω η θέση του, ζήτησε οι δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα να ανέλθουν 
στο 30 % των δαπανών της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027, και να 
διπλασιαστούν τα κονδύλια που διατίθενται για το πρόγραμμα LIFE. Στο ψήφισμά του της 13 
Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη στρατηγική για τα πλαστικά, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι οι 
επιπτώσεις μιας συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό που θα βασίζεται στα μη ανακυκλούμενα 
απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών πρέπει να συνάδουν με την ιεράρχηση των αποβλήτων και 
υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. 

Όσον αφορά τις προοπτικές πολιτική, σύμφωνα με τις Συνθήκες η ΕΕ διαθέτει εξουσίες που της 
επιτρέπουν να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που επισημάνθηκαν παραπάνω. Ωστόσο, αυτές 
περιορίζονται από το γεγονός ότι την ευθύνη για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή των μέτρων 
για την προστασία του περιβάλλοντος που εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ φέρουν τα κράτη μέλη και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές.  

Η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος κατά κανόνα θεσπίζεται με τη «συνήθη 
νομοθετική διαδικασία», σύμφωνα με την οποία, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση, η οποία στη 
συνέχεια τροποποιείται και εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Νέα ή 
επικαιροποιημένη νομοθεσία θα μπορούσε να εγκριθεί στους ακόλουθους τομείς:  

 Όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει νέους κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα θα διαρκούν περισσότερο, θα επισκευάζονται εύκολα και θα είναι ανακυκλώσιμα, 
καθώς και νέες διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση κυκλικών προϊόντων 
και επιχειρηματικών μοντέλων. 

 Όσον αφορά τις χημικές ουσίες, στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με την έγκριση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως καταδεικνύεται από την περίπτωση του glyphosate, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει επικαιροποιημένη νομοθεσία 
για την αύξηση της διαφάνειας στις διαδικασίες έγκρισης και να προωθήσει φυτοφάρμακα 
χαμηλού κινδύνου. 

 Όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, μετά την επικείμενη δημοσίευση 
επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για την ποιότητα του αέρα από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ποιότητα του 
αέρα σε εξωτερικούς χώρους, θα μπορούσε να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία για τα πρότυπα 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Επιπλέον, θα μπορούσαμε να αναμένουμε πρωτοβουλίες στους ακόλουθους τομείς: 

 Όσον αφορά τη δράση για το κλίμα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή της 
πρόσφατα εγκριθείσας νομοθεσίας για την περίοδο 2020-2030, καθώς και στην προσπάθεια 
για μια οικονομία ουδέτερη ως προς το κλίμα, με βάση τη στρατηγική που παρουσίασε η 
Επιτροπή στα τέλη Νοεμβρίου 2018. 

 Όσον αφορά την προστασία της φύσης, η Επιτροπή θα μπορούσε να προτείνει στρατηγική 
για τη βιοποικιλότητα, σε συνέχεια της τρέχουσας στρατηγικής η οποία λήγει το 2020· μια 
νέα στρατηγική θα μπορούσε επίσης να αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο 
στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. 

 Γενικότερα, η Επιτροπή θα μπορούσε να υποβάλει πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής δράσης το οποίο, από τη στιγμή που θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, θα θέτει τους γενικούς στόχους της μελλοντικής περιβαλλοντικής πολιτικής 
της ΕΕ. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0226_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0352
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0266
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0266
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614691
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0356
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0023_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0023_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-mid-century-zero-emissions-strategy-for-the-eu
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
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Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κυκλική οικονομία, τα πλαστικά 
απόβλητα και την κλιματική αλλαγή. 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

1 Η έννοια των «πλανητικών ορίων» περιλαμβάνει εννέα διαστάσεις: την κλιματική αλλαγή· την απώλεια βιοποικιλότητας· 
την εξασθένηση του στρατοσφαιρικού όζοντος· τη χημική ρύπανση· την οξίνιση των ωκεανών· την κατανάλωση γλυκού 
νερού· την αλλαγή της χρήσης της γης· τις βιογεωχημικές ροές (μεταβολή των κύκλων αζώτου και φωσφόρου)· και τον 
σχηματισμό ατμοσφαιρικών αερολυμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη γενική ιδέα, βλ. The nine 
planetary boundaries, Stockholm Resilience Centre, 2015· και για την έννοια στο πλαίσιο της ΕΕ, βλ. H. Hoff et al., 
Bringing EU policy into line with the Planetary Boundaries, Stockholm Resilience Centre, 2017. 

2 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την ενδεικτική περίληψη των περιβαλλοντικών τάσεων από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος. 

3 Η βασική πηγή είναι η έκθεση του 2015 για την κατάσταση και τις προοπτικές του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος (SOER). 
Επικαιροποιημένα δεδομένα από Ευρωπαϊκά ύδατα — αξιολόγηση της κατάστασης και των πιέσεων 2018. 

4 Σχετικά με το θέμα αυτό, βλ. επίσης το πρόσφατο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής Στρατηγικής με τίτλο 
Europe's Sustainability Puzzle. Broadening the Debate. 

5 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε το 2014 ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία θα επιφέρει αύξηση 0,8 % του ΑΕΠ 
έως το 2030, ενώ το Ίδρυμα Ellen MacArthur εκτίμησε το 2015 ότι η μετάβαση θα μπορούσε να επιφέρει αύξηση του 
ΑΕΠ κατά 7 % έως το 2030, με βάση υψηλότερο ρυθμό τεχνολογικών αλλαγών στους κύριους τομείς των προϊόντων και 
των πόρων. 

6 Η παρούσα ενότητα συντάχθηκε από την Alina Dobreva, ενώ τα γραφήματα είναι της Nadejda Kresnichka-Nikolchova. 
7 Τη Σύμβαση των Άλπεων (Σύμβαση του Σάλτσμπουργκ) και τη Σύμβαση των Καρπαθίων.  
8 Σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση (σύμβαση της Βαρκελώνης), Σύμβαση για την 

προστασία του Εύξεινου Πόντου από τη ρύπανση (σύμβαση του Βουκουρεστίου), Σύμβαση για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλτικής (Σύμβαση του Ελσίνκι), Σύμβαση για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (σύμβαση OSPAR). 

9 Αυτό θα αυξήσει το μερίδιο του προγράμματος LIFE στο συνολικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από 0,32 % σε 
0,4 %. 
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)625114
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573899
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)595861
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)599428
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)582020
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20180830STO11347/how-to-reduce-plastic-waste-eu-strategy-explained
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20180830STO11347/how-to-reduce-plastic-waste-eu-strategy-explained
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180703STO07129/climate-change-eu-measures-to-help-reduce-the-impact
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
https://www.sei.org/publications/eu-policy-into-line-planetary-boundaries/
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/0c-executivesummary#tableES1
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/0c-executivesummary
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water/
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/europes-sustainability-puzzle_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0211&qid=1435040397221&from=EL#page=13
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe
http://www.alpconv.org/
http://www.carpathianconvention.org/
http://web.unep.org/unepmap/who-we-are/legal-framework
http://www.blacksea-commission.org/_convention.asp
http://www.blacksea-commission.org/_convention.asp
http://helcom.fi/about-us/convention
http://helcom.fi/about-us/convention
http://www.ospar.org/convention
http://www.ospar.org/convention
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε για τους βουλευτές και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους 
οποίους και απευθύνεται, ως υλικό αναφοράς για να τους βοηθήσει στο κοινοβουλευτικό τους έργο. Το 
περιεχόμενο του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη/των συντακτών και οι απόψεις που 
εκφράζονται σε αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκφράζουν την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου. 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία 
της πηγής και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο. 
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