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«OΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΠΟΎ ΚΆΝΟΎΜΕ ΝΆ ΕΙΝΆΙ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΚΆΙ ΝΆ ΕΝΙΣΧΎΟΎΝ ΤΗΝ ΆΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΆ ΤΏΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΏΝ ΚΆΙ ΤΏΝ ΚΟΙΝΏΝΙΏΝ ΜΆΣ, ΣΎΜΦΏΝΆ ΜΕ ΤΟΝ ΜΆΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΤΟΧΟ ΜΆΣ ΓΙΆ 
ΆΠΕΞΆΡΤΗΣΗ ΆΠΟ ΤΟΝ ΆΝΘΡΆΚΆ ΚΆΙ ΆΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΏΝ ΠΟΡΏΝ»

Επιμέλεια Συνέντευξης: Δρ. Μάρθα Θεοδώρου

Είστε ο Eκτελεστικός Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία». Η πανδημία θέτει μια άνευ προηγουμέ-
νου πρόκληση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπε-
δο με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. 
Δεδομένου ότι τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον, 
οι συνέπειες θα είναι σύνθετες και αλληλένδετες, 
ποιος είναι ο χάρτης πορείας για τις απαιτούμενες 
βασικές πολιτικές και μέτρα, ώστε να επιτευχθεί η 
«Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»;

Είναι απολύτως σαφές ότι πρώτη μας προτεραιότη-

τα είναι να κάνουμε το παν για να καταπολεμήσουμε την 

κρίση της covid-19 και να προστατεύσουμε τον κόσμο· 

πρώτον, σε όρους δημόσιας υγείας, να βρούμε τη θε-

ραπεία και το εμβόλιο, δεύτερον, σε όρους εξασφάλι-

σης της βιωσιμότητας της οικονομίας μας. 

Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να συνεργαστούν 

μεταξύ τους τα κράτη μέλη και που η αλληλεγγύη της 

ΕΕ έχει μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλη φορά. 

Ωστόσο, μόλις βγούμε από την άμεση κρίση, θα πρέ-
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πει να προβούμε σε επανεκκίνηση της οικονομίας μας 

το συντομότερο δυνατό, ώστε οι επιχειρήσεις να μπο-

ρέσουν πάλι να δραστηριοποιηθούν και οι άνθρωποι να 

μπορέσουν εργαστούν και να κερδίσουν τα μέσα για τη 

διαβίωσή τους. Το γεγονός αυτό μας θέτει ενώπιον μιας 

θεμελιώδους επιλογής: να προσπαθήσουμε απελπισμέ-

νοι να επιστρέψουμε στους μη βιώσιμους τρόπους ερ-

γασίας μας ή να καταβάλουμε μια ειλικρινή προσπάθεια 

για να επιτύχουμε μια πολύ καλύτερη κατάσταση, μια 

πράσινη, συμπεριληπτική και ανθεκτική οικονομία, που 

θα προσφέρει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και θα εξυ-

πηρετεί τις μελλοντικές ανάγκες.

Είναι σαφές ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την 

κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας, 

αφού, όταν υποχωρεί η φύση, εμφανίζονται ζωονόσοι 

που προσβάλλουν τους ανθρώπους και, όταν λιώνουν 

οι πάγοι στα μονίμως παγωμένα εδάφη, ελευθερώνο-

νται ενδεχομένως άγνωστοι ιοί. Είναι επίσης σαφές ότι 

κάθε χρόνο πεθαίνουν πρόωρα στην Ευρώπη 400.000 

άνθρωποι, λόγω της σοβαρής ατμοσφαιρικής ρύπαν-

σης. Επιπλέον, φαίνεται ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση 

επιδεινώνει την κατάσταση όσων έχουν προσβληθεί 

από τον κορονοϊό. Είναι τρομερό το γεγονός ότι οι οικο-

νομίες μας έχουν επιβραδυνθεί σε τέτοιο βαθμό, ωστό-

σο αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε πώς 

μυρίζει ο καθαρός αέρας.

Για την ανάκαμψη της οικονομίας μας θα χρειαστού-

με μαζικές επενδύσεις, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτι-

κές. Επομένως, ας φροντίσουμε να μην σπαταλιούνται 

χρήματα και ενέργεια σε παρωχημένες τεχνολογίες και 

ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα μιας οικονομίας 

που βασίζεται στον άνθρακα, βρομίζει και δηλητηριάζει, 

χρησιμοποιώντας με υπερβολή τους φυσικούς πόρους. 

Ας φροντίσουμε οι επενδύσεις που κάνουμε να είναι βι-

ώσιμες και να ενισχύουν την ανθεκτικότητα των οικο-

νομιών και των κοινωνιών μας, σύμφωνα με τον μα-

κροπρόθεσμο στόχο μας για απεξάρτηση από τον άν-

θρακα και αποδοτική χρήση των πόρων. Οι επενδύσεις 

αυτές σε τομείς της πράσινης οικονομίας, όπως η ανα-

καίνιση κτιρίων ή η εγχώρια παραγωγή ανανεώσιμης 

ενέργειας, η αποκατάσταση της φύσης, τα βιώσιμα τρό-

φιμα ή τα κυκλικά προϊόντα, αφενός, είναι καλές για την 

υγεία μας και για το κλίμα και, αφετέρου, δημιουργούν 

θέσεις εργασίας σε κάθε χώρα. 

Η κλιματική αλλαγή ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευ-
ρωπαίους. Η ορθή επιβολή και εφαρμογή του 
«Eυρωπαϊκού Nόμου για το Κλίμα» θα εξασφαλί-
σει την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώ-
πης ως το 2050; Θα ευθυγραμμιστεί όλη η τομεα-
κή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον μα-
κροπρόθεσμο στόχο;

Η Επιτροπή πρότεινε τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο 

για το κλίμα ως ένα από τα πρώτα παραδοτέα της Ευ-

ρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αποτελεί τη νομοθετι-

κή έκφραση του σταθερού μας στόχου να επιτύχουμε 

κλιματική ουδετερότητα στην ΕΕ ως το 2050. Πρόκει-

ται για σημαντικό βήμα, επειδή ο νόμος για το κλίμα θα 

διαδραματίσει βασικό ρόλο στην απεξάρτηση της οικο-

νομίας και της κοινωνίας μας από τον άνθρακα. Ωστόσο 

αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να καταφέρει η Επιτροπή 

μόνη της. Όλοι μας θα πρέπει να συνεισφέρουμε, όπως 

και όλα τα κράτη μέλη. Η πρότασή μας για τη θέσπιση 

ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα προβλέπει τον στόχο 

της επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών ως το 
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2050 - στόχος ο οποίος καθορίστηκε από το Ευρωπα-

ϊκό Συμβούλιο και έχει την πλήρη υποστήριξη του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λειτουργεί ως ένα είδος πο-

λιτικής πυξίδας. 

Ο νόμος αυτός αποδεικνύει ότι όταν η ΕΕ υπόσχε-

ται να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη ως 

το 2050, το εννοεί σοβαρά. Επιχειρηματίες και επενδυ-

τές μας ζητούν να τους δώσουμε μια σαφή κατεύθυν-

ση, έτσι ώστε να έχουν κάποια προβλεψιμότητα. Αυτό 

δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν αυτό 

που ξέρουν καλύτερα· δηλαδή να επενδύουν έξυπνα, 

με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, να αποφεύγουν 

τα μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού και να φροντί-

ζουν να μη μένουν πίσω. 

Για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στον σωστό 

δρόμο, ο νόμος για το κλίμα δίνει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή να προετοιμάσει το έδαφος για μείωση των 

εκπομπών από το 2030 έως το 2050, με βάση τις κα-

λύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις. Θα συνδέ-

σουμε το έργο μας με τον πενταετή παγκόσμιο απολογι-

σμό στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, εξασφα-

λίζοντας ότι μπορούμε να εντοπίσουμε αμέσως τις δρά-

σεις που δεν συμβαδίζουν με την καθορισμένη πορεία 

μας και να υποβάλουμε αμέσως προτάσεις για διόρθω-

ση, αν χρειάζεται. 

Η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» πρότεινε 
έναν «Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης», καθώς 
και ένα «Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης», για να μη 
μείνει κανείς στο περιθώριο. Πού θα εστιάσει ο 
Μηχανισμός;

Η μετάβασή μας αυτή μπορεί να επιτύχει μόνο αν 

είναι δίκαιη, αν βοηθήσουμε εκείνους που έχουν με-

γαλύτερη ανάγκη και φροντίσουμε να μη μείνει κανείς 
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στο περιθώριο. Η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέ-

τερη οικονομία θα τους επηρεάσει όλους, ωστόσο ορι-

σμένες περιφέρειες στην ΕΕ θα αντιμετωπίσουν ειδικές 

προκλήσεις και θα θιγούν περισσότερο από άλλες. Για 

να εξασφαλιστεί ότι κανένας πολίτης και καμία περιφέ-

ρεια δεν θα μείνει στο περιθώριο κατά τη μετάβασή μας 

προς μια κλιματικά ουδέτερη Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή προτείνει τη θέσπιση ενός φιλόδοξου «Μηχανι-

σμού Δίκαιης Μετάβασης» που θα κατευθύνει τις άμε-

σες επενδύσεις προς τις περιφέρειες αυτές. 

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης είναι ένα φιλόδο-

ξο σχέδιο για την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 100 

δισ. ευρώ στις περιφέρειες που είναι περισσότερο εκτε-

θειμένες στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις 

της μετάβασης λόγω κλιματικής αλλαγής κατά την επό-

μενη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική περίοδο στην ΕΕ.

Στην Ελλάδα έχουμε τη φιλοδοξία να συγκεντρώ-

σουμε έως και 4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κοινότη-

τες που εξαρτώνται από την παραγωγή λιγνίτη και σε 

βιομηχανίες παραγωγής λιγνίτη, υψηλής έντασης άν-

θρακα, στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Μεγα-

λόπολης στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη και στα νη-

σιά του Αιγαίου. Τα κονδύλια αυτά, που αναμένεται να 

προστεθούν στα κονδύλια της ευρωπαϊκής περιφερεια-

κής πολιτικής, θα υποστηρίξουν την οικονομική διαφο-

ροποίηση, προγράμματα επανειδίκευσης, ΜΜΕ και οι-

κονομικά προσιτές λύσεις καθαρής ενέργειας. Η Ελλά-

δα έλαβε μια τολμηρή απόφαση για σταδιακή κατάργη-

ση του άνθρακα έως το 2028 και είναι επιθυμία μας να 

συνεργαστούμε στενά με την ελληνική κυβέρνηση, τις 

περιφέρειες και τους δήμους για την ανάπτυξη βιώσι-

μων εναλλακτικών λύσεων και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας που να αντέχουν στο μέλλον για τις κοινότη-

τες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εν λόγω 

αλλαγών.

Επειδή η απώλεια της βιοποικιλότητας μπορεί να 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, 
είναι απαραίτητη μια νέα συντονισμένη και ολο-
κληρωμένη στρατηγική. Ποια μέτρα θα συμπερι-
λαμβάνονται στη νέα στρατηγική για τη βιοποικι-
λότητα;

Η βιοποικιλότητα είναι ο ιστός της ζωής. Καθώς 

αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος του, απλούστατα δεν 

μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς αυτήν. Είναι σημαντι-

κό να αναγνωρίσουμε ότι τη βιοποικιλότητα δεν χρειά-

ζεται να την προστατεύουμε για χάρη του πλανήτη. Ό,τι 

κάνουμε, και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα, το κά-

νουμε για να προστατεύσουμε την υγεία και την ευημε-

ρία της ανθρωπότητας· αυτός είναι ο στόχος μας.

Εκπονούμε σήμερα μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και με διττό στόχο:

Πρώτον, η στρατηγική θα προβάλει το όραμα της ΕΕ 

για ένα φιλόδοξο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλό-

τητα. Η στρατηγική μας θέλουμε να αποτελέσει πηγή 

έμπνευσης που θα καθοδηγήσει και θα ενισχύσει τις 

προσπάθειες άλλων χωρών. Θα ορίσει την ευρωπαϊκή 

φιλοδοξία για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη 

βιοποικιλότητα (COP15) και θα υποβάλει προτάσεις δε-

σμεύσεων της ΕΕ ως συνόλου και των κρατών μελών.

Δεύτερον, η στρατηγική θα δώσει νέα ώθηση για την 

κλιμάκωση της δράσης στο εσωτερικό. Χρειαζόμαστε 

νέα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως. Για 

παράδειγμα, θα πρέπει να δρομολογήσουμε μια διαδι-

κασία μαζικής αποκατάστασης της φύσης και, γι’ αυτόν 

τον σκοπό, θα πρέπει να εκπονήσουμε νέο νομικό πλαί-

σιο για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων ευρωπαϊ-

κών οικοσυστημάτων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι 

η γεωργία, η βιοενέργεια, η αλιεία και άλλοι οικονομικοί 

τομείς μας ευδοκιμούν χωρίς να βλάπτουν τη βιοποικι-

λότητα. Χρειαζόμαστε επίσης μέτρα για τη μείωση του 

παγκόσμιου περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΕΕ. 

Για να περιοριστεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, 

χρειάζεται να λάβουμε μέτρα που θα αφορούν όλους 

τους τομείς και τις πολιτικές. Θα προτείνουμε την ανά-

ληψη σταθερών και μετρήσιμων δεσμεύσεων. Επιπλέ-

ον, επιθυμούμε αυτή τη στρατηγική να κινητοποιήσει 

χρηματοδότηση και δράσεις επιβράβευσης που στηρί-

ζουν τη βιοποικιλότητα και να καταστήσει δυνατή μια δί-

καιη μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο. 

Η πράσινη μετάβαση θα υποστηριχθεί από δράσεις 

στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλιών βάσει της Πράσινης 

Συμφωνίας, όπως η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 

πιάτο», που αποσκοπεί στην εξασφάλιση βιώσιμης πα-

ραγωγής τροφίμων σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξί-

ας, η στρατηγική μηδενικής ρύπανσης, που αποσκοπεί 

στη δημιουργία υγιέστερου περιβάλλοντος, τέλος, ένα 

διευρυμένο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, 
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που επίσης αποσκοπεί στην ένταξη του 

φυσικού κεφαλαίου. 

Σε συνέχεια της φιλοδοξίας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για μηδενική 
ρύπανση, ποιους μηχανισμούς προ-
βλέπετε, όσον αφορά τα κράτη μέλη, 
για την επίτευξη καθαρών μηδενικών 
εκπομπών σε όλους τους τομείς;

Επιθυμούμε να έχουμε ένα περιβάλ-

λον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και, 

γι’ αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει, αφενός, 

να εντείνουμε τη δράση μας για την πρό-

ληψη της ρύπανσης, ώστε κατ’ αρχάς να 

μη συμβαίνει, και, αφετέρου, να ενισχύ-

σουμε τα μέτρα για τον καθαρισμό και την 

αντιμετώπισή της, όταν συμβαίνει. 

Έχουμε ήδη αρχίσει να εξετάζουμε 

συστηματικά όλες τις πολιτικές και τους 

κανονισμούς και τις επιπτώσεις τους στο 

περιβάλλον. Επεξεργαζόμαστε, ιδίως, ένα 

σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης για 

τον αέρα, το νερό και το έδαφος, το οποίο 

θέλουμε να υποβάλουμε του χρόνου.

Πρέπει να αναβαθμίσουμε το φυσικό 

κεφάλαιο που μας περιβάλλει και να ξε-

κινήσουμε την αποκατάσταση των φυσι-

κών λειτουργιών των υπόγειων και των 

επιφανειακών υδάτων. Αυτό είναι απα-

ραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και 

την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας 

σε λίμνες, ποταμούς και υγροτόπους, κα-

θώς και για την πρόληψη και τον περιο-

ρισμό των καταστροφών από πλημμύρες. 

Προϋποθέτει επίσης τη μείωση της ρύπανσης από 

λιπάσματα και νέες πηγές ρύπανσης, όπως τα γεωργικά 

φάρμακα, τα μικροπλαστικά και τα χημικά προϊόντα, κα-

θώς και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Κι εδώ η προσέγ-

γισή μας είναι ολιστική και εξετάζουμε όλα τα στοιχεία. 

Έχουμε ήδη στη διάθεσή μας πολλά από τα στοιχεία 

που χρειαζόμαστε, όπως είναι η αξιολόγηση της ισχύ-

ουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα. Έτσι, θα 

προτείνουμε την ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων διατά-

ξεων για την παρακολούθηση, την κατάρτιση μοντέλων 

και την εκπόνηση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, 

ώστε να βοηθήσουμε τις αρχές του κάθε τόπου να επι-

τύχουν καθαρότερο αέρα. 

Χρειάζεται επίσης να επανεξετάσουμε τον τρόπο με 

τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ρύπανση από μεγάλες βι-

ομηχανικές εγκαταστάσεις, εξετάζοντας το πεδίο εφαρ-

μογής της νομοθεσίας και εξασφαλίζοντας ότι συνάδει 

πλήρως με τις πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια και 

την κυκλική οικονομία. 

Για να έχουμε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από το-

ξικές ουσίες, θα παρουσιάσουμε επίσης μια στρατηγι-
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κή για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα. Η εν 

λόγω στρατηγική θα συμβάλει στην καλύτερη προστα-

σία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τις επικίν-

δυνες χημικές ουσίες και θα ενθαρρύνει την καινοτο-

μία για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων εναλλα-

κτικών λύσεων. Δεν πρόκειται για ζήτημα αριστερής ή 

δεξιάς πολιτικής, πρόκειται για την προστασία της υγεί-

ας και της ευημερίας μας.

Δεδομένου ότι χρειάζεται μια νέα «νοοτροπία για 
το κλίμα» στην Ευρώπη, πώς θα υποστηριχθεί 
αυτή από το «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα»; 
Ποιος είναι ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας 
των πολιτών στην επιτυχία της «Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας»;

Όλοι οι τομείς της κοινωνίας και της οικονομί-

ας έχουν τον ρόλο τους. Δρομολογήσαμε στις αρχές 

Μαρτίου δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον σχεδια-

σμό του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα. Πρόκει-

ται για ένα εργαλείο που θα μας δώσουν οι πολίτες και 

θα απευθύνεται στους πολίτες, και το οποίο θα βοηθή-

σει να αξιοποιηθούν όλες οι προσπάθειες προς συγκε-

κριμένη κατεύθυνση, προς την αλλαγή του τρόπου που 

παράγουμε, που καταναλώνουμε, που χρησιμοποιούμε 

και ξαναχρησιμοποιούμε.

Επιθυμία μας είναι να συλλέξουμε όλη τη διαθέσι-

μη γνώση, να τη μοιραστούμε και να δώσουμε ιδέες ο 

ένας στον άλλον για το πώς να βγούμε από έναν κόσμο 

που λειτουργεί με άνθρακα και να μεταβούμε σε έναν 

κόσμο που δεν θα εξαρτάται από τον άνθρακα, θα είναι 

υγιεινότερος, καθαρότερος, ασφαλέστερος και πιο βιώ-

σιμος, χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο.

Μας δίνουν έμπνευση οι οργανώσεις βάσης, οι 

οποίες έχουν τεράστια συμβολή στην πολιτική δυναμι-

κή που βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί γύρω από την 

κλιματική και περιβαλλοντική δράση. Είμαι βέβαιος ότι 

χωρίς αυτό το μαζικό κίνημα, πιθανότατα δεν θα είχαμε 

σήμερα Πράσινη Συμφωνία και ούτε βέβαια ευρωπαϊκό 

νόμο για το κλίμα. 

Σε συνέχεια της «Ατζέντας 2030» του ΟΗΕ και της 
«Συμφωνίας του Παρισιού», σε διεθνές επίπεδο, 
ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής;

Η μετάβαση προς έναν κλιματικά ουδέτερο και βι-

ώσιμο τρόπο ζωής είναι παγκόσμιο καθήκον. Θα χρησι-

μοποιήσουμε την επιρροή, την εμπειρογνωσία και τους 

οικονομικούς πόρους μας για να κινητοποιήσουμε τους 

γείτονες και τους εταίρους μας, ώστε να μας ακολου-

θήσουν. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι η μετά-

βαση αυτή μπορεί να είναι δίκαιη, να μην αφήσει κανέ-

ναν στο περιθώριο και ότι μια οικονομία που δίνει πίσω 

στον πλανήτη πιο πολλά απ’ όσα του παίρνει μπορεί να 

ευδοκιμήσει. 

Η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 

αλλαγή του κλίματος και ιδίως η συμφωνία του Παρι-

σιού και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιο-

ποικιλότητα παραμένουν τα βασικά πολυμερή πλαίσια 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της 

απώλειας της βιοποικιλότητας. Παρ’ όλο που η COP26 

και η COP15 αναβλήθηκαν εν μέσω προσπαθειών για 

τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, παρα-

μένουμε έντονα προσηλωμένοι στην επιτυχή έκβαση 

και των δύο. Δεν θα καθυστερήσουμε τις εργασίες μας 

ούτε σε εγχώριο ούτε σε διεθνές επίπεδο για να προε-

τοιμαστούμε για μια φιλόδοξη COP26 και COP15, όποτε 

και αν διεξαχθούν.

Θα ενισχύσουμε την εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ 

και της Κίνας για θέματα που αφορούν το κλίμα και 

το περιβάλλον. Η στρατηγική μας για την Αφρική, που 

εγκρίναμε πρόσφατα, δίνει μεγάλη έμφαση στην ανά-

πτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη βι-

ώσιμη ανάπτυξη. Συνεργαζόμαστε επίσης με παγκόσμι-

ους εταίρους για την ανάπτυξη διεθνών αγορών άνθρα-

κα ως βασικού εργαλείου για τη δημιουργία οικονομι-

κών κινήτρων για τη δράση για το κλίμα. 
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