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Κυρίες και κύριοι,
Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι
σήμερα εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την
Ελληνική
Πολιτισμού

Εταιρεία
για

Περιβάλλοντος
την

πρόσκληση

και
να

εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή επιτροπή στη
σημαντική αυτή εκδήλωση.
Από την Αυστραλία εως τις Ηνωμένες
Πολιτείες και την Ευρώπη, κάθε χρόνο
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βλέπουμε

και

βιώνουμε

τις

συνέπειες

της

κλιματικής

δραματικές

αλλαγής.

Οι

επιπτώσεις είναι τόσο ξεκάθαρες που λίγοι
πλέον μπορούν να συνεχίσουν να αρνούνται
τη

σύνδεση

μεταξύ

της

ανόδου

της

θερμοκρασίας – η οποία είναι και αποτέλεσμα
του οικονομικού μας μοντέλου – και των
ολοένα και συχνότερων ακραίων καιρικών
φαινομένων.
Το

μήνυμα

από

τους ευρωπαίους

ψηφοφόρους —καθώς και από όσους είναι
πολύ νέοι για να ψηφίσουν—είναι ηχηρό και
σαφές: επιθυμούν πραγματική δράση για την
κλιματική αλλαγή και θέλουν η Ένωση να
πρωτοστατήσει στην προσπάθεια αυτή.
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Ήδη, έχουμε κάνει πολλά: η Ευρωπαϊκή
Ένωση

έπαιξε

καθοριστικό

ρόλο

στη

Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα ενώ
στόχος μας είναι η μείωση των

εκπομπών

κατά 40% έως το 2030.
Όμως, αυτά δεν είναι αρκετά. Βρισκόμαστε σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ό, τι αφορά
το κλίμα και πρέπει να κάνουμε πολλά
περισσότερα.
Για το λόγο αυτό στις 11 Δεκεμβρίου του
περασμένου έτους, λίγες μόνο μέρες αφότου
ανέλαβε καθήκοντα, η Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
παρουσίασε

την

Ευρωπαϊκή

Πράσινη

Συμφωνία - έναν οδικό χάρτη για να καταστεί
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η οικονομία της ΕΕ βιώσιμη, ο οποίος
μετατρέπει τις κλιματικές και περιβαλλοντικές
προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς
πολιτικής και εξασφαλίζει μια δίκαιη και
χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση. Με άλλα
λόγια, πρόκειται για τη νέα αναπτυξιακή
στρατηγική της Ένωσης – ένα Ευρωπαϊκό
Πράσινο New Deal.
Στο επίκεντρο της

Πράσινης Συμφωνίας

βρίσκεται ο φιλόδοξος αλλά ρεαλιστικός
στόχος να γίνει η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη
εως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν θα
παρουσιάσει το Μάρτιο τον πρώτο ευρωπαϊκό
νόμο για το κλίμα με τον
κατοχυρώνεται

και νομικά

κλιματικής ουδετερότητας.
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οποίο

θα

ο στόχος της

Φυσικά δεν ξεκινάμε από το μηδέν: έχουμε
ήδη αρχίσει να εκσυγχρονίζουμε και να
μετασχηματίζουμε

την

οικονομία

μας

αποσκοπώντας στην κλιματική ουδετερότητα.
Μεταξύ του 1990 και του 2018 μειώσαμε τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 23 %.
Και για όσους ισχυρίζονται πως αυτή η
πράσινη μετάβαση πλήττει την οικονομία, τα
στοιχεία λένε το αντίθετο: τα τελευταία 28
χρόνια όταν και πετύχαμε τη μείωση κατά
23%, η ευρωπαϊκή οικονομία μας σημείωσε
ανάπτυξη κατά 61 %. Αλλά σε κάθε
περίπτωση, το κόστος της αδράνειας είναι
πολύ μεγάλο και αυξάνεται κάθε χρόνο: να
αναφέρω ενδεικτικά πως οι πλημμύρες μας
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στοιχίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω από 5
δισ. ευρώ ετησίως, ενώ κάθε χρόνο η
οικονομία

μας

χάνει

περίπου

10

δισεκατομμύρια ευρώ λόγω ξηρασίας.
Κυρίες και κύριοι,
Η Πράσινη Συμφωνία δεν αφορά μόνο τις
εκπομπές ρύπων. Πρόκειται για έναν οδικό
χάρτη

ο

οποίος

περιλαμβάνει

50

συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες αγγίζουν ένα
ευρύ φάσμα τομέων και πολιτικών – από τη
βιοποικιλότητα και την καθαρή ενέργεια εως
τη γεωργία και την οικοδόμηση– και αφορούν
μεταξύ άλλων την ενίσχυση της καινοτομίας,
την αναβάθμιση των κτιρίων μας, τα ποιοτικά
τρόφιμα και τη σύγχρονη κινητικότητα.
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Όπως ήδη ανέφερα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή μας
στρατηγική. Και αυτή τη φορά, είναι μια
στρατηγική ανάπτυξης που δεν βασίζεται στην
κατανάλωση, αλλά στόχο έχει να αποδίδει
στον πλανήτη περισσότερα από όσα αφαιρεί.
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ήδη διαβλέπουν τις
επιχειρηματικές

ευκαιρίες

μετάβασης:

για

μετατρέπουν

τα

της

πράσινης

παράδειγμα

μερικοί

πλαστικά

απόβλητα

σε

μοντέρνα έπιπλα, για παράδειγμα ενώ κάποιοι
κατασκευάζουν

μπαταρίες

για

ηλεκτρικά

αυτοκίνητα, κάνοντας έτσι πραγματικότητα τις
μπαταρίες "Made in Europe".
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Για να κάνουμε το μεγάλο βήμα προς την
πράσινη μετάβαση πρέπει να επενδύσουμε στο
δυναμικό της Ευρώπης για καινοτομία. Όπως
σημείωσε και η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν,
πριν από εβδομήντα χρόνια οι Ευρωπαίοι
επένδυσαν στον άνθρακα και το χάλυβα. Και
αυτό αποδείχθηκε μια ιστορική συμφιλίωση
και

ένα

οικονομικό

θαύμα.

Σήμερα

επενδύουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και αλγόριθμους. Και η Πράσινη Συμφωνία
στοχεύει στη συμφιλίωση της οικονομίας μας
με τον πλανήτη μας, τη συμφιλίωση του
τρόπου που παράγουμε με τον τρόπο που
καταναλώνουμε. Αυτός είναι ο πυρήνας της
Πράσινης Συμφωνίας.
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Φυσικά, για να μεταβεί η Ευρώπη σε μια
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, εκτός από
πολιτική

δέσμευση

χρειαζόμαστε

και

σημαντικές επενδύσεις: εκτιμάται πως μόνο
για την επίτευξη των υφιστάμενων στόχων για
το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 θα
απαιτηθούν πρόσθετες επενδύσεις ύψους 260
δισ.

ευρώ

ετησίως.

Παράλληλα,

είναι

προφανές πως για κάποιες περιοχές της
Ευρώπης – πχ για αυτές που η τοπική
οικονομία βασίζεται στο λιγνίτη – η διαδρομή
προς την κλιματική ουδετερότητα θα είναι πιο
δύσκολη.
Έτσι, πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο «Βιώσιμη
Ευρώπη», το επενδυτικό σκέλος της Πράσινης
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Συμφωνίας που στόχο έχει να απελευθερώσει
ένα πράσινο κύμα βιώσιμων επενδύσεων εως
1 τρις ευρώ στα επόμενα 10 χρόνια.
Από πού θα προέλθουν τα χρήματα αυτά:
- Ο

προϋπολογισμός

της

Ένωσης

θα

διαθέσει πάνω από 500 δισ. ευρώ την
περίοδο 2021-2030 μέσω των διάφορων
προγραμμάτων

όπως

είναι

η

κοινή

αγροτική πολιτική, τα ταμεία συνοχής, το
πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον κτλ
- Με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθεί
πρόσθετη

εθνική

συγχρηματοδότηση

ύψους σχεδόν 115 δισ. ευρώ κατά το ίδιο
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χρονικό πλαίσιο όσον αφορά το κλίμα και
το περιβάλλον.
- Το ταμείο InvestEU, o διάδοχος του
λεγόμενου

Σχεδίου

Γιούνκερ,

θα

κινητοποιήσει σχεδόν 280 δισ. ευρώ
ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για
το κλίμα και το περιβάλλον κατά την
περίοδο 2021-2030.

- Τέλος, θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός
δίκαιης μετάβασης ο οποίος θα στοχεύσει
τις περιοχές της Ευρώπης οι οποίες θα
πρέπει

να

κάνουν

τη

μεγαλύτερη

προσπάθεια στο πλαίσιο του πράσινου
μετασχηματισμού. Ο μηχανισμός αυτός θα
περιλαμβάνει χρηματοδότηση από τον
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προϋπολογισμό

της

ΕΕ,

συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη,
καθώς και συνεισφορές από το InvestEU
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
με στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων
ύψους 100 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-27.
Κυρίες και κύριοι,
Πριν

από

ένα

χρόνο,

κανείς

δεν

θα

φανταζόταν ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα
έβγαιναν στους δρόμους για το κλίμα. Όμως,
η κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης
αλλάζει τα δεδομένα. Οι πόλεις μας πλέον
επιλέγουν

την

καθαρή

ενέργεια.

Οι

επιστήμονες αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του
μέλλοντος.

Οι

οικογένειές
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βγάζουν

το

πλαστικό

μιας

χρήσης

από

την

καθημερινότητά τους.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αφορά
όλους μας. Μας οδηγεί να αλλάξουμε τον
τρόπο ζωής και εργασίας, παραγωγής και
κατανάλωσης ώστε να ζούμε πιο υγιεινά και
να

καταστήσουμε

τις

επιχειρήσεις

μας

καινοτόμες. Όπως δήλωσε η Πρόεδρος φον
ντερ Λάιεν, «είμαστε αποφασισμένοι να
επιτύχουμε για χάρη του πλανήτη και της ζωής
πάνω σε αυτόν — για χάρη της φυσικής
κληρονομιάς
βιοποικιλότητας,

της

Ευρώπης,

των

δασών

και

της
των

θαλασσών μας. Δείχνοντας στον υπόλοιπο
κόσμο πώς μπορεί να είναι κανείς βιώσιμος
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και ανταγωνιστικός, μπορούμε να πείσουμε
και άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν.»
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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