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Παράρτημα της ανακοίνωσης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

Χάρτης πορείας — Βασικές δράσεις 

 

Δράσεις Ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα
1
 

Κλιματική φιλοδοξία  

Πρόταση για έναν ευρωπαϊκό «νόμο για το κλίμα» που θα 

περιλαμβάνει τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050  

Μάρτιος 2020 

Συνολικό σχέδιο για υψηλότερο κλιματικό στόχο της ΕΕ για το 2030, 

ήτοι μείωση των εκπομπών σε τουλάχιστον 50 % και εν συνεχεία σε  

55 % με υπεύθυνο τρόπο 

Καλοκαίρι 2020 

Προτάσεις αναθεώρησης των σχετικών νομοθετικών μέτρων για την 

υλοποίηση των αυξημένων φιλοδοξιών για το κλίμα, σε συνέχεια της 

αναθεώρησης της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπής· Κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών· Χρήση 

της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοκομικές δραστηριότητες· 

Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση· Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· Πρότυπα επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 των 

αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών 

Ιούνιος 2021 

Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας Ιούνιος 2021 

Πρόταση για μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα για 

επιλεγμένους τομείς  

2021 

Νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή  2020/2021 

Καθαρή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια  

Αξιολόγηση των τελικών εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το 

κλίμα 

Ιούνιος 2020 

Στρατηγική για την έξυπνη ενοποίηση τομέων 2020 

Πρωτοβουλία «Κύμα ανακαινίσεων» για τον οικοδομικό τομέα 2020 

Αξιολόγηση και επανεξέταση του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά 

δίκτυα στον τομέα της ενέργειας 

2020 

Στρατηγική για την υπεράκτια αιολική ενέργεια 2020 

Βιομηχανική στρατηγική για μια καθαρή και κυκλική οικονομία  

Βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ Μάρτιος 2020 

                                                           
1
  Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 θα αποσαφηνίσει περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα των 

σχετικών δράσεων που ανακοινώθηκαν για το 2020 
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Δράσεις Ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα
1
 

Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης 

πρωτοβουλίας για τα βιώσιμα προϊόντα και με ιδιαίτερη έμφαση σε 

τομείς που χαρακτηρίζονται από ένταση πόρων, όπως τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, οι κατασκευές, τα ηλεκτρονικά και τα 

πλαστικά 

Μάρτιος 2020 

Πρωτοβουλίες για την τόνωση πρωτοπόρων αγορών για κλιματικά 

ουδέτερα και κυκλικά προϊόντα σε βιομηχανικούς τομείς που 

χαρακτηρίζονται από ένταση ενέργειας 

Από το 2020 

Πρόταση για τη στήριξη διαδικασιών χαλυβουργίας με μηδενικές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030 

2020 

Νομοθεσία για τους συσσωρευτές που στηρίζει το στρατηγικό σχέδιο 

δράσης για τους συσσωρευτές και την κυκλική οικονομία 

Οκτώβριος 2020 

Πρόταση νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τα απόβλητα Από το 2020 

Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα  

Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα 2020 

Πρόσκληση χρηματοδότησης για τη στήριξη της ανάπτυξης δημόσιων 

σημείων επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού ως μέρος της υποδομής 

εναλλακτικών καυσίμων 

Από το 2020 

Αξιολόγηση των νομοθετικών επιλογών για την ενίσχυση της 

παραγωγής και της προσφοράς βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων για 

τους διάφορους τρόπους μεταφοράς 

Από το 2020 

Αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές 2021 

Επανεξέταση της οδηγίας για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και 

το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών — Κανονισμός για τις μεταφορές 

2021 

Πρωτοβουλίες για την αύξηση και την καλύτερη διαχείριση της 

μεταφορικής ικανότητας των σιδηροδρόμων και των εσωτερικών 

πλωτών οδών  

Από το 2021 

Πρόταση για αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων για 

οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
2021 

Οικολογικός προσανατολισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής / 

Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» 

 

Εξέταση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων, με αναφορά στις 

φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής 

«από το αγρόκτημα στο πιάτο» 

2020-2021 

Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» Άνοιξη 2020 



 

4 

Δράσεις Ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα
1
 

Μέτρα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, για τη σημαντική μείωση 

της χρήσης και των κινδύνων που συνδέονται με χημικά 

φυτοφάρμακα, λιπάσματα και αντιβιοτικά 

2021 

Διαφύλαξη και προστασία της βιοποικιλότητας  

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 Μάρτιος 2020 

Μέτρα για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων απώλειας της 

βιοποικιλότητας 

Από το 2021 

Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ 2020 

Μέτρα για τη στήριξη αξιακών αλυσίδων μηδενικής αποψίλωσης  Από το 2020 

Προς έναν φιλόδοξο στόχο μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον 

απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες 

 

Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα  Καλοκαίρι 2020 

Σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης για το νερό, τον αέρα και το 

έδαφος 

2021 

Αναθεώρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από 

μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

2021 

Ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας σε όλες τις 

πολιτικές της ΕΕ 

 

Πρόταση για τη θέσπιση μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, 

συμπεριλαμβανομένου Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, και επενδυτικού 

σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη 

Ιανουάριος 2020 

Ανανεωμένη στρατηγική για βιώσιμη χρηματοδότηση Φθινόπωρο 2020 

Αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών  

2020 

Πρωτοβουλίες για τον έλεγχο και τη συγκριτική αξιολόγηση των 

πρακτικών θέσπισης πράσινων προϋπολογισμών των κρατών μελών και 

της ΕΕ 

Από το 2020 

Αναθεώρηση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 

ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις 

κρατικές ενισχύσεις σχετικά με το περιβάλλον και την ενέργεια 

2021 

Ευθυγράμμιση όλων των νέων πρωτοβουλιών της Επιτροπής με τους 

στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και προώθηση της καινοτομίας 

Από το 2020 

Εντοπισμός και αντιμετώπιση από τα ενδιαφερόμενα μέρη της μη συνεκτικής 

νομοθεσίας που μειώνει την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση της 
Από το 2020 
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Δράσεις Ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα
1
 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

Ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Από το 2020 

Η ΕΕ ως παγκόσμιος ηγετικός παράγων  

Η ΕΕ θα συνεχίσει να ηγείται των διεθνών διαπραγματεύσεων για το 

κλίμα και τη βιοποικιλότητα, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές 

πλαίσιο πολιτικής 

Από το 2019 

Ενίσχυση της διπλωματίας της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη 

Από το 2020 

Διμερείς προσπάθειες παρότρυνσης των εταίρων να ενεργήσουν και να 

διασφαλίσουν τη συγκρισιμότητα των δράσεων και των πολιτικών  

Από το 2020 

Πράσινη ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια Από το 2020 

Συνεργασία για ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα  

Δρομολόγηση του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα Μάρτιος 2020 

Πρόταση για το 8
ο
 πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 2020 

 


