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Η απειλή και η πρόκληση 

Η αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις 
μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει 
ο πλανήτης. Αν η θερμοκρασία της Γης 
αυξηθεί περισσότερο από 2 °C σε σχέση με 
τα προβιομηχανικά επίπεδα, η κλιματική 
αλλαγή πιθανόν να καταστεί μη αναστρέ-
ψιμη με ανυπολόγιστες μακροπρόθεσμες 
συνέπειες. Περιοχές της Γης με χαμηλό 
υψόμετρο, μεταξύ τους και μεγάλα τμή-
ματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών, θα 
μπορούσαν να εξαφανιστούν κάτω από 
την επικείμενη αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας. Επιπλέον, σε πολλά μέρη του 
κόσμου δεν θα υπήρχε αρκετό πόσιμο 
νερό για όλους. Τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα με τις υλικές και οικονομικές τους 
καταστροφές θα γίνονταν συχνότερα. Οι 
οικονομίες θα μπορούσαν να λυγίσουν 
από το κόστος αντιμετώπισης ενός διαφο-
ρετικού κλίματος. 

Η μέση θερμοκρασία της Γης παρέμεινε 
σχετικά σταθερή επί 10 000 χρόνια μέχρι 
τη βιομηχανική επανάσταση. Από το 1850 
και μετά, έτος από το οποίο υπάρχουν 
σταθερά ακριβείς μετρήσεις, έχει αυξηθεί 
κατά 0,76 °C. Αν δεν λάβουμε μέτρα, πιθα-
νόν να αυξηθεί περαιτέρω κατά 1,8–4,0 °C 
κατά τη διάρκεια του αιώνα μας, ενδεχο-
μένως ακόμη και κατά 6,4 °C, σύμφωνα 
με διεθνή επιτροπή επιστημόνων που συ-
γκάλεσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ). Ήδη έχει ξεκινήσει ο αγώνας για να 
μην φθάσουμε σε αύξηση 2 °C, η οποία 
θεωρείται ότι αποτελεί σημείο καμπής. 
Κατά πάσα πιθανότητα ο αγώνας θα χαθεί 
αν δεν σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες 
εκπομπές το αργότερο ώς το 2020 περί-
που, για να μειωθούν μετά ώς το 2050 στο 
ήμισυ περίπου του επιπέδου στο οποίο 
βρίσκονταν το 1990.

Καθώς αυξάνονται τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, η Βενετία 
δεν είναι η μοναδική πόλη που 
θα πρέπει να ενισχύσει την αντι-
πλημμυρική της προστασία. 



Γιατί αλλάζει το κλίμα
Η ατμόσφαιρα περιέχει υδρατμούς, διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια του φυσικού περιβάλλοντος που 
αφήνουν το ηλιακό φως να περάσει αλλά απορροφούν τη θερμότητα που αντανακλάται από τη Γη. Η φυσική 
αυτή διαδικασία, που λέγεται «φαινόμενο του θερμοκηπίου», διατηρεί τη θερμοκρασία της Γης σε επίπεδο 
που υποστηρίζει τη ζωή. Χωρίς αυτό, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα έφτανε στο αφόρητο επίπεδο 
των –18 °C. 

Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καύση ορυκτών καυσίμων και η υλοτόμηση των δασών για 
τη δημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων αυξάνουν τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αε-
ρίων της ατμόσφαιρας που εγκλωβίζουν τη θερμότητα. Η προσθήκη αυτών των «αερίων του θερμοκηπίου» 
επιτείνει το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία της Γης και να 
αλλάζει το κλίμα. 

Η λύση βρίσκεται στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως του διοξειδίου 
του άνθρακα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων. Τα ορυκτά καύσιμα —το 
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
τη θέρμανση, την ψύξη και τις μεταφορές— είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου. Πρέπει να καίμε λιγότερα ορυκτά καύσιμα και με πιο αποδοτικό τρόπο. Ταυτόχρονα, πρέπει 
να εμποδίζουμε τη διαφυγή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, για παράδειγμα με τη «σύλληψή» 
του κατά την παραγωγή του και στη συνέχεια την αποθήκευσή του υπογείως σε εξαντλημένα πεδία φυσικού 
αερίου ή σε κοιλότητες άλατος. 

Η αντιστροφή της αποδάσωσης, ιδίως της καταστροφής των τροπικών δασών που λειτουργούν ως «δε-
ξαμενές» απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα, είναι επίσης καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. Τα δάση απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα όταν αναπτύσσονται, το οποίο όμως απε-
λευθερώνουν όταν υλοτομούνται.

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συντελούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως το μεθάνιο που εκλύ-
εται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή οι εκπομπές που παράγονται από την κατάχρηση 
λιπασμάτων, αλλά τα ορυκτά καύσιμα και η αποδάσωση είναι οι βασικοί υπεύθυνοι. 

Η αντιμετώπιση της  κλιματικής  αλλαγής



Ο δρόμος για το μέλλον που χαράσσει η ΕΕ 
είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική για την 
ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, καθότι 
η καύση ορυκτών καυσίμων συμβάλλει 
τα μέγιστα στην αλλαγή του κλίματος. Οι 
ηγέτες της ΕΕ προσυπέγραψαν αυτήν την 
πολιτική τον Μάρτιο του 2007. Έτσι, κατα-
δεικνύεται ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης 
παγκοσμίως όσον αφορά την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής, ενώ ανοίγει ο 
δρόμος για να αυξήσει η ΕΕ την ασφάλεια 
του εφοδιασμού της και να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητά της. 

Μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ενέρ-
γεια και την κλιματική αλλαγή σημαίνει την 
έναρξη μιας νέας βιομηχανικής επανάστα-
σης που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με 
τον οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε 
την ενέργεια, καθώς και τα είδη ενέργει-
ας που χρησιμοποιούμε. Στόχος είναι η 
μετάβαση σε μια φιλική προς το κλίμα 
οικονομία βασισμένη σε έναν συνδυασμό 
τεχνολογιών και πηγών ενέργειας με χαμη-
λές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Για να περιοριστεί η αύξηση της θερμο-
κρασίας του πλανήτη στους 2 °C, οι παγκό-
σμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

πρέπει να πάψουν να αυξάνονται μέσα 
στα επόμενα 10 με 15 χρόνια και στη συ-
νέχεια να μειωθούν στο ήμισυ περίπου του 
επιπέδου που βρίσκονταν το 1990 — και 
τούτο ώς το 2050. Η ΕΕ αγωνίζεται για μια 
νέα παγκόσμια συμφωνία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων. Σαν ένα πρώτο βήμα, 
θεωρεί ότι ώς το 2020 οι βιομηχανικές 
χώρες πρέπει συλλογικά να μειώσουν τις 
εκπομπές τους αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 30 % σε σχέση με τα επίπεδα του 
1990. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η 
Κίνα και η Ινδία, θα πρέπει επίσης να αρχί-
σουν να περιορίζουν και αυτές την αύξηση 
των εκπομπών τους.

Προκειμένου να υπογραμμίσει την απο-
φασιστικότητά της, αλλά και για να δώσει 
το παράδειγμα στους εταίρους της, η ΕΕ 
συμφώνησε να μειώσει τις εκπομπές της 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 
κατά 20 % μέχρι το 2020, ανεξάρτητα 
από το τι θα πράξουν οι άλλες χώρες. Η 
ΕΕ σχεδιάζει να επιτύχει αυτή τη μείωση 
μέσω δράσεων που προβλέπονται στη νέα 
ολοκληρωμένη ενεργειακή και κλιματική 
πολιτική σε συνδυασμό με μέτρα που ήδη 
εφαρμόζονται.

Ο δρόμος για το μέλλον: 
μια ολοκληρωμένη απάντηση

Η καύση άνθρακα για  
την παραγωγή ηλεκτρισμού 
είναι ιδιαίτερα επιζήμια  
για το κλίμα. 



Οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν ότι:

l  θα εξοικονομηθεί το 20 % της κατανά-
λωσης ενέργειας σε σχέση με τις προ-
βλέψεις για το 2020 μέσω της βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης·

l  θα αυξηθεί σε 20 % έως το 2020 το μερί-
διο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
επί της συνολικής κατανάλωσης ενέρ-
γειας, σχεδόν τριπλασιάζοντας έτσι το 
σημερινό τους επίπεδο· 

l  θα δεκαπλασιαστεί —φθάνοντας το 
10 % τουλάχιστον— το μερίδιο των βιο-
καυσίμων επί της συνολικής κατανάλω-
σης βενζίνης και ντίζελ μέχρι το 2020, 
εφόσον διατεθούν στην αγορά αειφόρα 
βιοκαύσιμα «δεύτερης γενιάς» από καλ-
λιέργειες που δεν προορίζονται για την 
παραγωγή τροφίμων· 

l  θα αναπτυχθούν και θα προωθηθούν 
τεχνολογίες χαμηλών ή και μηδενικών 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρα-
κα —δηλαδή της παρεμπόδισης της 
εισόδου CO

2
 στην ατμόσφαιρα μέσω 

δέσμευσης και αποθήκευσής του στο 
υπέδαφος σε εξαντλημένα πεδία φυσι-
κού αερίου ή σε παλιά αλατωρυχεία— 
κατά τρόπο ώστε τα μέσα αυτά να συμ-
βάλουν αποφασιστικά στη μείωση των 
εκπομπών ώς το 2020·

Η αντιμετώπιση της  κλιματικής  αλλαγής

l  θα προχωρήσει η ολοκλήρωση των 
ενεργειακών αγορών της ΕΕ, θα επιτα-
χυνθεί δηλαδή η δημιουργία ανταγω-
νιστικότερων πανευρωπαϊκών αγορών 
ηλεκτρισμού και αερίου·

l  θα επιδιωχθεί η καλύτερη ολοκλήρωση 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ με 
άλλες πολιτικές, όχι μόνο με την περι-
βαλλοντική πολιτική, αλλά και με άλλες 
πολιτικές όπως η πολιτική έρευνας, η 
γεωργική και εμπορική πολιτική·

l  θα ενταθεί η διεθνής συνεργασία: αν 
η ΕΕ μπορέσει να αναπτύξει μια κοινή 
προσέγγιση στο θέμα της ενέργειας και 
την αρθρώσει με μια ενιαία φωνή, θα 
μπορέσει να ηγηθεί της παγκόσμιας δη-
μόσιας συζήτησης.

Αφετηρία αποτελεί το τριετές ενεργειακό 
σχέδιο δράσης για την Ευρώπη για την πε-
ρίοδο 2007–2009, στόχος του οποίου είναι 
να μπει η ΕΕ —και οι πολίτες της— στη 
σωστή πορεία, συνδυάζοντας τον αγώνα 
κατά της κλιματικής αλλαγής με τη μεγα-
λύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφο-
διασμού και τη συνεχιζόμενη οικονομική 
ανάπτυξη.

Με το τρένο μετακινείστε  
γρηγορότερα και καθαρότερα: 

η μείωση των εκπομπών των 
αυτοκινήτων έχει καθοριστική 
σημασία για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής.



Τι λένε οι επιστήμονες
Τα τελευταία 150 χρόνια η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 0,8 ° C παγκοσμίως. Η θερμοκρασία 
στην Ευρώπη αυξάνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο: η θερμοκρασία έχει αυξηθεί περίπου κατά  
1 ° C. Έντεκα από τα δώδεκα θερμότερα έτη παγκοσμίως από τότε που υπάρχουν αξιόπιστα επίσημα στοιχεία, 
το 1850, καταγράφηκαν στο διάστημα 1995–2006. Οι επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας γίνονται 
πλέον αισθητές με το λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής και των Άλπεων, τις αλλαγές στις βροχοπτώσεις και 
τις χιονοπτώσεις, τις περιόδους ξηρασίας και τα κύματα καύσωνα, και την ένταση των τροπικών κυκλώνων.
 
Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν πρέπει να υπερβεί τους 2 ° C σε 
σχέση με την προβιομηχανική θερμοκρασία, προκειμένου να μην καταστούν μη αναστρέψιμες οι επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει όμως ομοφωνία στην επιστημονική κοινότητα ως προς το ότι η μέση 
θερμοκρασία του πλανήτη μπορεί να αυξηθεί μέχρι και κατά 6 ° C σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα κατά τη 
διάρκεια του αιώνα μας αν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

Μεταξύ των ετών 1970 και 2004 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 70 %. 
Στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού, η αύξηση ήταν 145 %. Η αύξηση από τις μεταφορές ήταν 120 % 
και από τη βιομηχανία 65 %. Αύξηση 40 % προήλθε από τη μειωμένη ικανότητα των δασών να «παγιδεύουν» 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και από τις αλλαγές στη χρήση της γης.

Το διεθνές σώμα που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την κλιμα-
τική αλλαγή και τις επιπτώσεις της είναι η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η οποία 
συγκροτήθηκε το 1988. Η επιτροπή, αποτέλεσμα κοινής πρωτοβουλίας του προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών για το περιβάλλον και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, αξιολογεί τα επιστημονικά, 
τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον κίνδυνο ανθρωπογενούς 
αλλαγής του κλίματος. Στη σύνταξη των αξιολογήσεων συμμετέχουν εκατοντάδες κορυφαίοι εμπειρογνώ-
μονες από ολόκληρο τον κόσμο. Από το 1990, η IPCC έχει συντάξει τέσσερις εκθέσεις αξιολόγησης, η πιο 
πρόσφατη από τις οποίες συντάχθηκε το 2007. Η πεποίθησή της ότι τα αέρια του θερμοκηπίου ευθύνονται 
για την αλλαγή του κλίματος εδραιώνεται σταθερά σε κάθε νέα έκθεση.  

 



Για το καλό  
των μελλοντικών γενεών 
Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα 
απαιτήσει πιθανώς σημαντικές προσαρμο-
γές του τρόπου ζωής, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι θα υποβαθμιστεί το βιοτικό μας 
επίπεδο. Οι αλλαγές είναι απόλυτα συμ-
βατές με τις προτεραιότητες της ΕΕ όσον 
αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη, 
καθώς και με την αειφόρο ανάπτυξη. 

Το κόστος αυτών των μέτρων θα είναι 
πολύ περιορισμένο και σε κάθε περίπτωση 
χαμηλότερο από το κόστος των καταστρο-
φών που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή 
αν δεν ληφθούν μέτρα. Αν συμφωνήσουν 

οι ανεπτυγμένες χώρες να περιορίσουν τις 
συνολικές εκπομπές τους κατά 30 % ώς το 
2020, η ετήσια οικονομική ανάπτυξη θα 
μειωνόταν λιγότερο από 0,2 %.

Το τίμημα αυτό θα ήταν πολύ μικρό σε 
σχέση με το δυνητικό μακροπρόθεσμο 
κόστος της κλιματικής αλλαγής· επιπλέον, 
δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία άλλων ωφε-
λειών, όπως η μικρότερη ατμοσφαιρική 
ρύπανση, η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού σε προβλέψιμες τιμές και η 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της 
καινοτομίας. Στην πράξη, το οικονομικό 
κόστος της μείωσης των εκπομπών πιθα-
νώς να υπεραντισταθμιστεί από αυτά τα 
οφέλη.

Η αντιμετώπιση της  κλιματικής  αλλαγής

Αν δεν αναλάβουμε δράση 
τώρα, οι διακοπές στα  

χιονοδρομικά κέντρα μπορεί  
να αποτελούν παρελθόν για  

τις μελλοντικές γενεές.
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Η ΕΕ δεν ξεκινά από το μηδέν για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχει 
ήδη λάβει και εμπλουτίζει σταδιακά τα 
μέτρα της επί σειρά ετών με σκοπό την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τον 
περιορισμό των εκπομπών από εργοστά-
σια και αυτοκίνητα και την προώθηση 
της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι διατάξεις 
σχετικά με την ανακύκλωση και τον περι-
ορισμό των χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων συμβάλλουν επίσης στη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα της ΕΕ, γνωστές ως «αποτύπωμα 
άνθρακα». Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
για την έρευνα και την τεχνολογική ανά-
πτυξη είναι το τελευταίο μιας σειράς 
ερευνητικών προγραμμάτων που δίνουν 
ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στο περι-
βάλλον, στην καθαρή ενέργεια με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την 
κλιματική αλλαγή.

Κυρίως όμως, η ΕΕ εφαρμόζει ήδη ένα 
πρόγραμμα με στόχο τη μείωση των εκ-
πομπών κατά 8 % ώς το 2012. Η ΕΕ έχει 
δεσμευθεί για το στόχο αυτό στο πλαίσιο 
του λεγόμενου πρωτοκόλλου του Κιότο, 
της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. 

Το πρωτόκολλο του Κιότο
Το πρωτόκολλο του Κιότο συμφωνήθη-
κε το 1997. Έθεσε ως στόχο τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στις ανεπτυγμένες χώρες στο σύνολό τους 

κατά 5,2 % κατά μέσο όρο μεταξύ των 
ετών 1990 και 2012. Οι 15 χώρες που ήταν 
τότε μέλη της ΕΕ προχώρησαν περαιτέρω, 
δεσμευόμενες συλλογικά ότι θα μειώσουν 
τις εκπομπές τους κατά 8 %. Το πρωτόκολ-
λο δημιούργησε επίσης ευέλικτους μηχα-
νισμούς βασιζόμενους στην αγορά, όπως 
η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής, ώστε 
να μπορέσουν οι βιομηχανικές χώρες να 
επιτύχουν αυτές τις μειώσεις με το μικρό-
τερο κόστος και να προωθηθούν οι επεν-
δύσεις σε έργα καθαρής ενέργειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και τις οικονομίες 
σε μεταβατικό στάδιο.

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η 
Αυστραλία δεν έχουν επικυρώσει το πρω-
τόκολλο και έτσι δεν συμβάλλουν επίση-
μα στους στόχους, η ΕΕ έχει προχωρή-
σει μπροστά λαμβάνοντας συγκεκριμένα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων της 
σχετικά με τις εκπομπές, τα οποία λαμβά-
νουν υπόψη το επίπεδο οικονομικής και 
βιομηχανικής ανάπτυξης κάθε κράτους 
μέλους. Οι περισσότερες χώρες που προ-
σχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004 είχαν 
διαπραγματευθεί ατομικούς στόχους στο 
πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο προ-
τού εισέλθουν στην ΕΕ.

Η αντιμετώπιση της  κλιματικής  αλλαγής

Με εφαλτήριο όσα έχουμε ήδη 
επιτύχει



Η ΕΕ κατόρθωσε να διαρρήξει το δεσμό 
μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Ενώ η 
οικονομία της ΕΕ αναπτύχθηκε μεταξύ των 
ετών 1990 και 2005, οι συνολικές εκπο-
μπές των 27 κρατών μελών της μειώθηκαν 
κατά 7,9 %. Στα 15 παλαιότερα κράτη μέλη, 
η μείωση των εκπομπών ήταν 1,5 %. Τα 
στοιχεία αυτά είναι ενθαρρυντικά, αλλά 
πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να 
επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπο-
μπών της ΕΕ-15 κατά 8 % μέχρι το 2012. Οι 
πιο πρόσφατες προβλέψεις σχετικά με τις 
μελλοντικές εκπομπές δείχνουν ότι ο στό-
χος αυτός μπoρεί να επιτευχθεί, εφόσον 
όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόσουν πράγ-
ματι όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Επίτευξη των στόχων
Το πρόγραμμα που βοηθά την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να επιτύχουν τους στόχους 
τους για τις εκπομπές βάσει του πρω-
τοκόλλου του Κιότο είναι το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για την αλλαγή του κλίματος 
(ECCP-ΕΠΑΚ). Το ΕΠΑΚ, που τελεί υπό τη 
διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα στην ανάπτυ-
ξη 40 περίπου πολιτικών και μέτρων σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, 
συμπληρώνοντας έτσι τα μέτρα που έχουν 
λάβει τα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ στο 
εσωτερικό τους. Μεταξύ των μέτρων που 
έχουν ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνο-
νται ενεργειακά πρότυπα για τα κτίρια και 
νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων βιομηχανικών αερίων 
με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Ασφαλώς, 
η σημαντικότερη πολιτική που αναπτύ-
χθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΚ είναι το κοι-
νοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (βλέπε 
ένθετο στη σ. 12). 

Στο μέλλον θα βλέπουμε  
ολοένα και συχνότερα  
να τοποθετούνται  
ανεμογεννήτριες.



Ένας καινοτόμος μηχανισμός
Ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι το σύστη-
μα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), που καθιερώθηκε τον Ιανουάριο του 2005. Ήταν 
το πρώτο διεθνές σύστημα εμπορίας εκπομπών CO

2
 και αποτελεί πλέον τη βασική κινητήρια δύναμη της 

ταχείας εξάπλωσης της εμπορίας εκπομπών ανά τον κόσμο. Η εμπορία εκπομπών βοηθά να εξασφαλιστεί η 
μείωση των εκπομπών με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Το ΣΕΔΕ της ΕΕ καλύπτει σήμερα περίπου 10 500 εγκαταστάσεις στους τομείς της ενέργειας και της βιο-
μηχανίας, οι οποίοι ευθύνονται για τις μισές περίπου εκπομπές CO

2 
 στην ΕΕ. Κοστολογώντας τις εκπομπές 

άνθρακα αυτών των εγκαταστάσεων, το σύστημα παρέχει στις συμμετέχουσες εταιρείες ένα διαρκές κίνητρο 
για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών τους.

Βάσει του εν λόγω συστήματος, οι εθνικές αρχές κάθε χώρας της ΕΕ αποδίδουν ορισμένα δικαιώματα εκ-
πομπής σε κάθε εγκατάσταση. Το ανώτατο όριο στο σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπής δημιουργεί την 
έλλειψη που χρειάζεται η αγορά για να λειτουργήσει. Οι εταιρείες που παράγουν λιγότερες εκπομπές από 
τα δικαιώματα που τους έχουν χορηγηθεί μπορούν να πωλήσουν τα δικαιώματα που δεν χρειάζονται. Οι 
εταιρείες που δυσκολεύονται να τηρήσουν το όριο των εκπομπών τους πρέπει είτε να λάβουν μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών τους (για παράδειγμα, επενδύοντας σε πιο αποτελεσματική τεχνολογία ή χρησιμο-
ποιώντας πηγές ενέργειας χαμηλότερης έντασης άνθρακα) είτε να αγοράσουν τα επιπλέον δικαιώματα που 
χρειάζονται — στην ουσία πληρώνοντας μια άλλη εταιρεία για τη μείωση των εκπομπών εκ μέρους της. 

Οι εταιρείες που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ δικαιούνται επίσης να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια 
εκπομπών που αποκτούν από σχέδια μείωσης των εκπομπών σε χώρες εκτός ΕΕ. Τούτο επιτυγχάνεται με ερ-
γαλεία που έχουν αναπτυχθεί βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο και συγκεκριμένα του μηχανισμού καθαρής 
ανάπτυξης (CDM) και του μέσου κοινής εφαρμογής (JI). Η ζήτηση για τέτοια πιστωτικά μόρια αποτελεί ισχυρό 
κίνητρο για επενδύσεις σε ιδέες που μειώνουν τις εκπομπές σε άλλες χώρες. 

Οι ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις δεν είναι οι μόνοι ένοχοι για την αύξηση του CO2
 στην 

ατμόσφαιρα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να επεκταθεί το ΣΕΔΕ της ΕΕ από το 2011, 
προκειμένου να συμπεριλάβει τις ταχέως αυξανόμενες εκπομπές του τομέα της αεροπορίας. Επιπλέον, η 
υπό εξέλιξη αναθεώρηση του συστήματος μπορεί να οδηγήσει στην επέκτασή του σε περισσότερους τομείς 
και περισσότερα αέρια. 

Η αντιμετώπιση της  κλιματικής  αλλαγής



Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
προέρχονται εν πολλοίς από τη χρήση και 
την παραγωγή ενέργειας. Ως εκ τούτου, η 
ενεργειακή πολιτική έχει καίρια σημασία 
για την επίτευξη των στόχων σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή. Η κοινή δράση στον 
τομέα της ενέργειας δεν είναι κάτι νέο. 
Η ΕΕ διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια ένα 
ενιαίο πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής. Η 
συνασπισμένη αντιμετώπιση ενεργειακών 
κρίσεων από την ΕΕ επίσης δεν είναι κάτι 
νέο. Για παράδειγμα, η ΕΕ διαθέτει μια 
συντονισμένη πολιτική για τα στρατηγικά 
αποθέματα πετρελαίου και πετρελαϊκών 
προϊόντων κατόπιν της κρίσης στην προ-
σφορά πετρελαίου στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1970. 
 
Καθώς οι προειδοποιήσεις των επιστη-
μόνων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο 
σοβαρές, η ΕΕ έχει αναγνωρίσει την επεί-
γουσα ανάγκη να συνδυαστούν διάφο-
ρες μεμονωμένες ενέργειες σε μια ενιαία, 
ολοκληρωμένη κλιματική και ενεργειακή 
πολιτική για την Ευρώπη. Η πολιτική αυτή 
θα εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την ασφάλεια του ενερ-
γειακού εφοδιασμού, τηρώντας ταυτό-
χρονα καλές περιβαλλοντικές πρακτικές, 
γεγονός που θα μειώσει τις εκπομπές CO2 
και άλλων αερίων του θερμοκηπίου.

Τα βασικά στοιχεία της κοινοτικής ενεργει-
ακής πολιτικής στην υπηρεσία αυτών των 
στόχων είναι τα εξής:

  πιο αποτελεσματικές αγορές ηλεκτρι-
σμού και αερίου·

  διαφοροποίηση·
  μια φιλόδοξη πολιτική ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας·
  έξυπνη ενεργειακή συμπεριφορά·
  διεθνής συνεργασία.

Αποτελεσματικότερες αγορές 
ηλεκτρισμού και αερίου
Οι επιλογές που κάνουμε ως καταναλωτές 
έχουν πραγματική επίπτωση στις εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου από την πα-
ραγωγή και χρήση ενέργειας. Όλοι σχεδόν 
οι καταναλωτές της ΕΕ έχουν πλέον τη δυ-
νατότητα να αγοράζουν αέριο ή ηλεκτρι-
σμό από οποιονδήποτε προμηθευτή, μερι-
κοί από τους οποίους εξειδικεύονται στην 
ανανεώσιμη ενέργεια. Οι αποτελεσματικές 
αγορές προσφέρουν πιο προσιτές τιμές 
ενέργειας και συμβάλλουν στην εξάλειψη 
των φραγμών για την επίτευξη χαμηλότε-
ρων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Ταυτόχρονα, βοηθούν τη βιομηχανία της 
ΕΕ να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά 
της. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης για να εξασφαλιστεί 
ότι όλοι θα έχουν δίκαιη μεταχείριση, ότι 
οι νέες εταιρείες του τομέα δεν θα τίθενται 
σε μειονεκτική θέση και ότι ο ηλεκτρισμός 
και το αέριο θα διακινούνται ελεύθερα με-
ταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι διασυνοριακές 
συναλλαγές έχουν ζωτική σημασία για την 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανταγωνιστι-
κότητα των αγορών.

     

    Η συμβολή  
της ενεργειακής πολιτικής

Η επένδυση σε αυτή τη φιλική 
προς το κλίμα εναλλακτική  
τεχνολογία παραγωγής  
τούβλων στην Ινδία αποφέρει 
πιστωτικά μόρια εκπομπών. 



Μεγαλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού 
σημαίνει μη εξάρτηση από μία μορφή 
ενέργειας ή από λίγες μόνο προμηθεύτρι-
ες χώρες εκτός της ΕΕ. Σημαίνει παραγωγή 
περισσότερης ενέργειας εντός της ΕΕ και, 
εν ανάγκη, εξασφάλιση της προμήθειας 
από άλλες σταθερές περιφέρειες του κό-
σμου. Σημαίνει επίσης συμφωνία επιμε-
ρισμού των προμηθειών σε περιόδους 
κρίσης, καθώς ο βαθμός εξάρτησης από 
τις εισαγωγές των διαφόρων χωρών της ΕΕ 
ποικίλλει σημαντικά. 

Το 80 % περίπου της ενέργειας που κα-
ταναλώνει η ΕΕ προέρχεται από ορυκτά 
καύσιμα —πετρέλαιο, φυσικό αέριο και 
άνθρακα— που αποτελούν χωρίς καμία 
εξαίρεση σημαντικές πηγές εκπομπών 
CO2

. Η τεχνολογία βοηθά στη μείωση 
αυτών των εκπομπών, ενώ η τεχνολογία 
«καθαρού» άνθρακα αναμένεται να κα-
ταστεί λειτουργική εντός της επόμενης 
δεκαετίας. Ωστόσο, τα ορυκτά καύσιμα 
είναι ένας πεπερασμένος πόρος, που θα 
έχει μειωθεί σημαντικά μέχρι τα μέσα του 
αιώνα μας. Έτσι, ο περιορισμός της χρήσης 
ορυκτών καυσίμων συμβάλλει στη βελτίω-
ση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα βοηθά στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, τα κοιτάσματα ορυκτών καυσί-
μων της ΕΕ τείνουν προς εξάντληση γρη-
γορότερα απ’ ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. 
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Η ΕΕ εξαρτάται ολοένα και περισσότερο 
από τις εισαγωγές, με αποτέλεσμα να γί-
νεται παράλληλα και πιο ευάλωτη στις 
απότομες διακυμάνσεις της προσφοράς 
και των τιμών. Η εξάρτηση από το εισαγό-
μενο πετρέλαιο μπορεί να φτάσει το 93 %, 
ενώ η εξάρτηση από το εισαγόμενο αέριο 
μπορεί να φτάσει το 84 % μέχρι το 2030 αν 
δεν συγκρατηθεί η κατανάλωση ενέργειας 
και δεν αλλάξει ο συνδυασμός των πηγών 
καυσίμων που χρησιμοποιούμε. Σήμερα 
η ΕΕ προμηθεύεται το 50 % περίπου του 
αερίου που καταναλώνει από τρεις μόνο 
πηγές: Ρωσία, Νορβηγία και Αλγερία. Το 
συνολικό ποσοστό εισαγόμενης ενέργειας 
επί του συνόλου της ενέργειας που κατα-
ναλώνει η ΕΕ ήταν 52,3 % το 2005. 

Η διαφοροποίηση στην κατεύθυνση της 
ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής ενέρ-
γειας θα απαιτήσει ευρύτερη χρήση τεχνο-
λογιών με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα που βασίζονται 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η 
αιολική, η ηλιακή, η υδραυλική ενέργεια 
και η βιομάζα, διότι η ΕΕ διαθέτει περι-
ορισμένους πόρους ορυκτών καυσίμων. 
Αργότερα είναι πιθανό να περιληφθεί και 
το υδρογόνο στον ενεργειακό συνδυασμό. 
Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ η πυρηνική 
ενέργεια θα συμμετέχει επίσης στον ενερ-
γειακό συνδυασμό. Στο προβλέψιμο μέλ-
λον η πυρηνική ενέργεια θα προέρχεται 
από πυρηνική σχάση, καθώς η τεχνολογία 
πυρηνικής σύντηξης δεν αναμένεται να 
καταστεί διαθέσιμη πριν από το δεύτερο 
μισό του αιώνα μας.

Το Βερολίνο είναι μία μόνο 
από τις αρκετές πόλεις  

της ΕΕ που διαθέτει λεωφορεία 
κινούμενα με υδρογόνο με  

τη βοήθεια κονδυλίων της ΕΕ. 

Διαφοροποίηση
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Πηγή: Eurostat.
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Μια φιλόδοξη πολιτική  
ανανεώσιμης ενέργειας
Από τη δεκαετία του 1990 η ΕΕ αναπτύσσει 
και προωθεί τη χρήση και την παραγω-
γή ανανεώσιμης ενέργειας. Η προώθηση 
της ανανεώσιμης ενέργειας περιορίζει την 
κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, διαφο-
ροποιεί τις χρησιμοποιούμενες ενεργεια-
κές πηγές και συμβάλλει στην ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Συμβάλλει 
επίσης στην ανάπτυξη νέων οικονομικών 
τομέων και νέων τεχνολογιών.

Οι χώρες της ΕΕ έθεσαν κατ’ αρχάς ως εν-
δεικτικό στόχο την εξασφάλιση του 12 % 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ώς 
το 2010. Προς τούτο, θεσπίστηκαν νέα 
νομοθετικά μέτρα με τα οποία τέθηκαν 
εθνικοί στόχοι σχετικά με την παραγω-
γή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τη χρήση βιοκαυσίμων στις 
μεταφορές, ούτως ώστε να αυξηθεί η χρή-

ση ανανεώσιμης ενέργειας στις χώρες της 
ΕΕ. Επιπλέον, ο ιδιωτικός τομέας ενθαρ-
ρύνθηκε να πραγματοποιήσει τις απαραί-
τητες επενδύσεις.

Το 2007 οι ηγέτες της ΕΕ προέβησαν σε ένα 
ακόμη πιο αποφασιστικό βήμα, θέτοντας 
δεσμευτικούς εθνικούς στόχους προκει-
μένου το 20 % της ενέργειας που κατανα-
λώνεται στην ΕΕ να προέρχεται από ανα-
νεώσιμες πηγές ώς το 2020. Στο πλαίσιο 
αυτό ισχύει ένας νέος δεσμευτικός στόχος 
περί λήψης του 10 % των καυσίμων του 
τομέα των μεταφορών από βιοκαύσιμα 
ώς το 2020. Ως εκ τούτου, η χρησιμοποί-
ηση ανανεώσιμης ενέργειας θα αυξηθεί 
κατακόρυφα.

Αν δεν χρησιμοποιούμε  
την ενέργεια πιο  

συνετά, οι παγετώνες  
θα εξακολουθούν  

να λιώνουν.



Αναμενόμενη αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ

Η χρήση βιομάζας (ξύλου), βιοαερίου και 
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων στις μο-
νάδες ηλεκτροπαραγωγής, για παράδειγ-
μα, θα αυξηθεί. Το ίδιο θα γίνει και με τη 
συμπαραγωγή, κατά την οποία ο ατμός 
που παράγεται κατά την παραγωγή ηλε-
κτρισμού δεν χάνεται αλλά αξιοποιείται, για 
παράδειγμα, σε συστήματα τηλεθέρμαν-
σης. Θα γίνεται επίσης μεγαλύτερη χρήση 
λεβήτων βιομάζας σε κτίρια, ιδίως για την 
αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης 
νερού που λειτουργούν με πετρέλαιο ή 

ηλεκτρισμό. Η αξιοποίηση της θερμότη-
τας του εσωτερικού της γης (γεωθερμικές 
πηγές) αναμένεται να αυξηθεί, όπως και η 
χρήση ηλιακής ενέργειας. Η μεγαλύτερη 
αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 
πάσα πιθανότητα θα προέλθει από τη χρή-
ση αιολικής ενέργειας μέσω περισσότερων 
και αποδοτικότερων ανεμογεννητριών. Με 
την αναμενόμενη αύξηση της χρήσης βιο-
καυσίμων στις μεταφορές, αυτός ο ταχέως 
αναπτυσσόμενος τομέας θα διαθέτει έναν 
τρόπο μείωσης των εκπομπών CO2

.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Παραγωγή ενέργειας σε τεραβατώρες ετησίως

Απόγειος άνεμος

Πελάγιος άνεμος 

Παλίρροιες και κύματα

Ηλιοθερμικός ηλεκτρισμός

Ηλιακά κύτταρα

Μεγάλα υδροηλεκτρικά

Μικρά υδροηλεκτρικά 

Γεωθερμικός ηλεκτρισμός

Βιοαποικοδομήσιμα  
απόβλητα

Στερεή βιομάζα

Βιοαέριο

Όλα τα στοιχεία από το 2004 και μετά αποτελούν προβλέψεις. 
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Έξυπνη ενεργειακή συμπεριφορά

Ο ευκολότερος τρόπος για να αυξηθεί η 
ασφάλεια του εφοδιασμού και να αντιμε-
τωπιστούν τα κλιματικά προβλήματα είναι 
να μειωθεί η ζήτηση ενέργειας. Προς τούτο 
απαιτείται πιο αποτελεσματική χρήση της 
ενέργειας και λιγότερη σπατάλη ενέργει-
ας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
χρήσης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέρ-
γειας ή αλλαγής της συμπεριφοράς μας, ή 
με συνδυασμό των δύο. Πάνω απ’ όλα, η 
εξοικονόμηση ενέργειας έχει οικονομική 

σκοπιμότητα: ο στόχος της ΕΕ περί χρήσης 
20 % λιγότερης ενέργειας μέχρι το 2020 
θα μειώσει τις ενεργειακές δαπάνες κατά 
100 δισ. EUR το χρόνο.

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος, αλλά στην πραγματικότη-
τα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για την 
αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργει-
ας, μερικές φορές με μικρή προσπάθεια. 
Για παράδειγμα, η ενεργειακή σήμανση, 
τα πρότυπα ελάχιστης απόδοσης και οι 
προαιρετικές συμφωνίες κατασκευαστών 

Ένας νέος ρόλος για τη γεωργία
Τα βιοκαύσιμα από γεωργικές καλλιέργειες αποτελούν σήμερα το μοναδικό ευρέως διαθέσιμο υποκατάστα-
το της βενζίνης και του ντίζελ στις μεταφορές. Η προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών και προσφέρει περισσότερες δυνατότητες επιλογής ως προς τον εφοδιασμό σε καύσιμα. Τα 
βιοκαύσιμα παράγονται από διάφορες καλλιέργειες που αναπτύσσονται στην ΕΕ, όπως το σιτάρι και οι ελαι-
ούχοι σπόροι. Τα βιοκαύσιμα μπορούν να παραχθούν και από άλλες καλλιέργειες, όπως το ζαχαροκάλαμο, 
και να εισαχθούν από τρίτες χώρες.

Η ΕΕ διαθέτει επαρκές γεωργικό δυναμικό για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Στο εγγύς μέλλον θα παράγονται 
βιοκαύσιμα από ένα πολύ ευρύτερο φάσμα γεωργικών και δασικών προϊόντων, καθώς και από οργανικά 
απόβλητα, και όχι μόνο από καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται επίσης για την παραγωγή τροφίμων και 
ζωοτροφών. Ανεξαρτήτως του αν παράγονται ή όχι στην ΕΕ, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγή βιο-
καυσίμων θα είναι αειφόρος, δηλαδή ότι δεν θα οδηγήσει σε αποδάσωση, μείωση της βιοποικιλότητας ή 
υπονόμευση της παραγωγής τροφίμων.



       

Βεβαιωθείτε ότι  
θα σας παρουσιάσει  
τα χαρακτηριστικά  
της συσκευής ως προς  
την κατανάλωση ενέργειας·  
οι ενεργειακές ετικέτες  
χρώματος κόκκινου, κίτρινου 
και πράσινου είναι εκεί  
για να βοηθήσουν.

οικιακών συσκευών έχουν ήδη οδηγήσει 
σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
από ένα μέσο καινούργιο ψυγείο ή κατα-
ψύκτη κατά 50 % σχεδόν από το 1990. Για 
αρκετές άλλες συσκευές, όπως τα πλυντή-
ρια ρούχων και τα πλυντήρια πιάτων, έχει 
επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας που 
υπερβαίνει το 25 %. Το διεθνές πρόγραμμα 
Energy Star παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τον λιγότερο ενεργειοβόρο εξοπλισμό 
γραφείου και πληροφορικής.

Οι μεταφορές είναι ένας τομέας στον οποίο 
υπάρχουν τεράστιες ανεκμετάλλευτες 
δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, και η ΕΕ συνεργάζεται με την 
αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία 
καυσίμων προς την κατεύθυνση αυτή, κα-
θώς και για τη μείωση των εκπομπών CO2

 
από τα οχήματα. Έχει επίσης αναλάβει 
δράση σχετικά με τις υποδομές και τις 
πολιτικές που περιορίζουν την κυκλοφο-
ριακή συμφόρηση, η οποία συνεπάγεται 
σπατάλη καυσίμων.

Στα κτίρια αναλογεί το 40 % των ενεργει-
ακών αναγκών της ΕΕ. Η θέσπιση αυστη-
ρότερων προτύπων για τα κτίρια και τα 
συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού 
θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και 
τις εκπομπές που προέρχονται από τα 
κτίρια υπό μορφή σπάταλων συστημά-
των θέρμανσης και ψύξης. Η έρευνα θα 
συμβάλει επίσης στη δημιουργία νέων και 
καλύτερων μονωτικών υλικών. Μέτρα σαν 
κι αυτά έχουν τη δυνατότητα μείωσης της 
ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια 
κατά 28 % ώς το 2020. Τούτο ισοδυναμεί 
με εξοικονόμηση άνω του 10 % της συνολι-
κής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ.

Μεγάλες ποσότητες ενέργειας σπαταλώ-
νται από μη αποδοτικές συσκευές. Έτσι, 
η ΕΕ πιέζει για ενεργειακά πιο αποδοτικές 
συσκευές με την εφαρμογή της ενεργεια-
κής σήμανσης και τον καθορισμό απαιτή-
σεων για ελάχιστες επιδόσεις. 
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Ένας λαμπτήρας  
εξοικονόμησης ενέργειας 

είναι φθηνότερος  
μακροπρόθεσμα. 

Η αυξημένη χρησιμοποίηση ενεργειακά 
αποδοτικού φωτισμού στους δρόμους, 
στα γραφεία και τα σπίτια μας μπορεί 
να επιτευχθεί σχετικά εύκολα και τα νέα 
πρότυπα της ΕΕ στον εν λόγω τομέα εί-
ναι πιθανό να τεθούν σε εφαρμογή πριν 
το τέλος της δεκαετίας. Η αντικατάσταση 
των κοινών λαμπτήρων από λαμπτήρες 
εξοικονόμησης ενέργειας, για παράδειγμα, 
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 
75 % και πλέον. Η αγορά αυτών των λα-
μπτήρων κοστίζει περισσότερο, αλλά οι 
χαμηλότεροι λογαριασμοί του ρεύματος 
υπεραντισταθμίζουν το αρχικό κόστος. 

Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε άσκο-
πα ενέργεια, χωρίς να συνειδητοποιούμε 
πόσο σπάταλη είναι η συμπεριφορά μας. Η 
καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την κατα-
νάλωσή μας από πιο εξελιγμένους μετρη-
τές στα αυτοκίνητα και στα σπίτια μας θα 
μας επιτρέψει στο μέλλον να χρησιμοποι-
ούμε την ενέργεια πιο έξυπνα. Προς τούτο 
όμως απαιτείται αλλαγή της συμπεριφο-
ράς μας. Η εκστρατεία της ΕΕ «Αειφόρος 
ενέργεια Ευρώπη» παρέχει πρωτοποριακά 
παραδείγματα.

Διεθνής συνεργασία
Η εξάρτηση από τις εισαγωγές θα μειωθεί 
μεν, αλλά θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, η διατή-
ρηση καλών σχέσεων με τις χώρες που 
παράγουν ενέργεια και με τις χώρες από 
τις οποίες διέρχεται η ενέργεια αποτελεί 
προτεραιότητα. Τούτο σημαίνει συνεργα-
σία με τις χώρες στα ανατολικά και το Νότο 
— με τη Ρωσία, τις χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης που συνορεύουν με την ΕΕ, τις 
χώρες της κεντρικής Ασίας, της Κασπίας 
και του Εύξεινου Πόντου και τις χώρες της 
λεκάνης της Μεσογείου. 

Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία με 
άλλες καταναλώτριες χώρες, βιομηχανικές 
ή αναπτυσσόμενες, με σκοπό την από κοι-
νού συμφωνία για τη λήψη μέτρων μείωσης 
των αερίων του θερμοκηπίου, αποδοτικό-
τερης χρήσης της ενέργειας, ανάπτυξης 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και 
των ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα, ιδίως της δέσμευσης 
και αποθήκευσης άνθρακα. Η έρευνα θα 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διάδοση 
οικονομικών και καθαρών ταυτόχρονα 
ενεργειακών τεχνολογιών.



Ο περιορισμός της χρήσης ορυκτών καυ-
σίμων μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας στο 
μέλλον, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα 
υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας 
στο παρόν ή στο μέλλον. Η τεχνολογία 
μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην 
αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στην 
καθημερινή ζωή, στη βιομηχανία, στις με-
ταφορές και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Η πρώτη θέση που κατέχει παγκοσμίως η 
βιομηχανία της ΕΕ στην οικολογική καινο-
τομία και την αειφόρο ενέργεια της παρέ-
χει το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης 
και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ήδη 
βρίσκεται σε καλή θέση, κατέχοντας το ένα 
τρίτο περίπου της παγκόσμιας αγοράς στις 
οικοβιομηχανίες και τα συστήματα αειφό-
ρου ενέργειας. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
κατέχουν ηγετική θέση στην αειφορία στα 
τρία τέταρτα σχεδόν όλων των μεγάλων 
βιομηχανικών τομέων, ενώ οι οικοβιομη-
χανίες, τα συστήματα και οι υπηρεσίες 
αειφόρου ενέργειας εξασφαλίζουν εκατο-
ντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. 

Προώθηση  
της καθαρής καινοτομίας 

Το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την 
περιβαλλοντική τεχνολογία καλύπτει ένα 
φάσμα δράσεων για την προώθηση της οι-
κολογικής καινοτομίας και την υιοθέτηση 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Προωθεί 
την έρευνα και ανάπτυξη, κινητοποιεί κε-
φάλαια και βελτιώνει τις συνθήκες της αγο-
ράς. Βάσει του εβδόμου προγράμματος-
πλαισίου της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης κατά 
την περίοδο 2007–2013, ένα σημαντικό 
μέρος των κεφαλαίων διατίθεται στην 
έρευνα για την ενεργειακή τεχνολογία χα-
μηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα. 
Διατίθενται επίσης κεφάλαια για την έρευ-
να στον τομέα της ενέργειας και την προ-
ώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στο 
πλαίσιο του προγράμματος ανταγωνιστι-
κότητας και καινοτομίας της ΕΕ, το οποίο 
περιλαμβάνει το επιμέρους πρόγραμμα 
«Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη». 

Μεγάλο μέρος των ανωτέρω κονδυλίων 
θα διατεθεί σε έργα που σχετίζονται άμε-
σα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη της χρήσης υδρογόνου και κυ-
ψελών καυσίμου (στα οποία θα πρέπει 
να βασιζόμαστε ολοένα και περισσότερο 
όσο θα μειώνεται η χρήση ορυκτών καυ-
σίμων), τη δέσμευση και αποθήκευση CO2

, 
την ενεργειακή απόδοση, τις καθαρές και 
αποτελεσματικές μεταφορές και τα φιλικά 
προς το περιβάλλον υλικά.

Επιπλέον, η ΕΕ βοηθά στη διάδοση βέλτι-
στων πρακτικών και την εξασφάλιση μιας 
πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ 
κορυφαίων επιστημόνων. Οι δραστηριότη-
τες αυτές περιλαμβάνουν ένα στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακής τεχνολογίας, σκοπός 
του οποίου είναι να βοηθήσει την ΕΕ να 
πρωτοστατήσει στην προσπάθεια πλήρους 
μεταστροφής στον τρόπο με τον οποίο 
προσεγγίζουμε την προμήθεια, την παρα-
γωγή και τη διανομή ενέργειας. Καλύπτουν 
επίσης τεχνολογικές πλατφόρμες, όπως η 
ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα υδρο-
γόνου και κυψελών καυσίμου. 

Ο ρόλος της τεχνολογίας
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Μειώστε τα ίχνη άνθρακα που αφήνετε
Η μείωση των ιχνών άνθρακα της ΕΕ δεν εξαρτάται μόνο από τις αποφάσεις που λαμβάνουν εξ αποστάσεως 
κάποιοι φορείς χάραξης πολιτικής και από τις μεγάλες επενδύσεις της βιομηχανίας. Εξαρτάται από τη 
συνεισφορά του καθενός και τη διαρκή ενημέρωση του πολίτη. Μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε 
σημαντικό αποτέλεσμα. 

Στο σπίτι σας

Το 70 % της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά της ΕΕ δαπανάται για τη θέρμανση των κατοικιών 
και το 14 % για το ζεστό νερό. Λαμβάνοντας τα κατωτέρω μέτρα μπορείτε να περιορίσετε τις εκπομπές, σε 
πολλές περιπτώσεις εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρήματα.
l  Μειώστε τη θερμοκρασία της κεντρικής θέρμανσης κατά έναν (1) μόλις βαθμό Κελσίου· ρυθμίστε το 

θερμοστάτη σε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία όταν είστε εκτός σπιτιού και κατά τις νυχτερινές ώρες, 
μειώνοντας έτσι τις δαπάνες θέρμανσης μέχρι και κατά ένα τέταρτο.

l  Μονώστε τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης και τις κοιλότητες των τοίχων. Η απώλεια θερμότητας 
μέσω των τοίχων, της στέγης και του δαπέδου συχνά ευθύνεται για την άνω του 70 % συνολική απώλεια 
θερμότητας. Εκμεταλλευθείτε την ευκαιρία μιας ανακαίνισης για να βελτιώσετε τις ενεργειακές επιδόσεις 
του σπιτιού σας. 

l  Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από την ηλεκτρική κουζίνα ή το θερμοσίφωνα, έτσι ώστε να μην 
αναγκάζει η θερμότητα το ψυγείο να λειτουργεί περισσότερο. Μην αφήνετε να δημιουργείται πάγος μέσα 
στο ψυγείο. Αφήστε το φαγητό να κρυώσει πριν το βάλετε στο ψυγείο.

l  Σβήνετε τα φώτα. Σβήνοντας πέντε φώτα σε χολ και δωμάτια όταν δεν τα χρειάζεστε, μπορείτε να 
εξοικονομήσετε περίπου 60 EUR το χρόνο. Χρησιμοποιώντας λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 
μπορείτε να εξοικονομήσετε άλλα 60 EUR το χρόνο. 

l  Σκεφθείτε προτού χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικές συσκευές: χρησιμοποιήστε το πλυντήριο ρούχων ή το 
πλυντήριο πιάτων μόνον όταν είναι γεμάτα, σκεφθείτε ποιο πρόγραμμα θερμοκρασίας θα χρησιμοποιήσετε 
και χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Όταν φτιάχνετε ένα φλιτζάνι 
τσάι ή καφέ, βράστε μόνο την ποσότητα νερού που χρειάζεστε. Αν όλοι αποφεύγαμε να βράζουμε άσκοπα 
ένα λίτρο νερού την ημέρα, η ενέργεια που θα εξοικονομούνταν θα ήταν αρκετή για τη φωταγώγηση του 
ενός τρίτου των δρόμων της Ευρώπης.

l  Μην αφήνετε τις συσκευές σε κατάσταση αναμονής (standby). Σβήστε τις οικιακές ηλεκτρονικές 
συσκευές, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το μόντεμ κ.λπ. και μην τα αφήνετε σε κατάσταση αναμονής. 
Έτσι μπορείτε να εξοικονομήσετε μέχρι και 100 EUR το χρόνο. Σβήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και στο γραφείο σας. Βγάλτε το φορτιστή του κινητού σας τηλεφώνου από την πρίζα όταν δεν τον 
χρησιμοποιείτε.

l  Κλείνετε τη βρύση όταν πλένετε τα δόντια σας και προτιμήστε το ντους από το μπάνιο. Κάνοντας ένα 
απλό ντους καταναλώνετε μέχρι και τέσσερις φορές λιγότερη ενέργεια απ’ ό,τι όταν κάνετε μπάνιο. 

l  Ξεχωρίστε τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Ανακυκλώνοντας ένα κουτάκι αλουμινίου μπορεί να 
εξοικονομηθεί το 90 % της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή ενός καινούργιου τέτοιου κουτιού. 
Ανακυκλώστε τα οργανικά απόβλητα ως λίπασμα (κομπόστ). Μειώστε τα απορρίμματα που παράγετε 
χρησιμοποιώντας λιγότερα προϊόντα και συσκευασίες μιας χρήσης και κάντε έξυπνες αγορές: μία φιάλη 
1,5 λίτρου κατασκευάζεται με λιγότερη ενέργεια και προκαλεί λιγότερα απόβλητα από τρεις φιάλες του 
μισού λίτρου. 

l  Προμηθευθείτε «πράσινο» ηλεκτρισμό. Μπορεί να κοστίζει λίγο περισσότερο, αλλά η ζήτηση δημιουργεί 
προσφορά, και όσο μεγαλύτερη είναι η προσφορά τόσο πιθανότερο είναι να μειωθεί το κόστος μέσω 
οικονομιών κλίμακας.

Στο αυτοκίνητό σας

Η οδήγηση με περιβαλλοντική ευαισθησία μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων κατά 5 %. 
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα οικολογικής οδήγησης.



l  Ξεκινήστε με κρύα μηχανή. Ζεσταίνοντας τον κινητήρα καταναλώνονται περισσότερα καύσιμα. Ξεκινήστε 
χωρίς να πιέσετε το γκάζι και αλλάξτε ταχύτητα όσο το δυνατόν συντομότερα. Στις μεγαλύτερες ταχύτητες 
η κατανάλωση καυσίμων είναι αποδοτικότερη.

l  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών. Όταν η πίεση είναι χαμηλότερη κατά 0,5 bar, το αυτοκίνητό σας κατα-
ναλώνει 2,5 % περισσότερα καύσιμα. 

l  Χρησιμοποιήστε λάδι χαμηλού ιξώδους. Τα καλύτερα λάδια μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση καυ-
σίμων και τις εκπομπές CO

2
 κατά 2,5 % ή και περισσότερο. 

l  Βγάλτε τη σχάρα από την οροφή του αυτοκινήτου. Ακόμη και όταν οι σχάρες αυτές είναι άδειες, η κατα-
νάλωση καυσίμων και οι εκπομπές CO

2
 μπορούν να αυξηθούν μέχρι και κατά 10 %. 

l  Ελλατώστε ταχύτητα. Οδηγώντας με ταχύτητα άνω των 120 km την ώρα καταναλώνετε 30 % περισσότερα 
καύσιμα ανά χιλιόμετρο απ’ ό,τι όταν οδηγείτε με 80 km την ώρα. Επίσης, διατηρήστε σταθερή την ταχύτη-
τα, καταναλώνοντας έτσι λιγότερα καύσιμα.

Αλλού

l  Ταξιδέψτε με το τρένο. Ένα άτομο που ταξιδεύει με το τρένο προκαλεί κατά δύο τρίτα λιγότερες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με ένα άτομο που ταξιδεύει μόνο του με το αυτοκίνητο.

l  Αναζητήστε εναλλακτικές λύσεις για το ταξίδι με αεροπλάνο. Οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν την 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή εκπομπών CO

2
. Αν ταξιδεύετε αεροπορικώς, μελετήστε το ενδεχόμενο να 

«αντισταθμίσετε» τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα επιλέγοντας έναν αερομεταφορέα που θα επενδύ-
σει το μικρό ποσό που θα σας κοστίσει σε ανανεώσιμη ενέργεια ή δενδροφύτευση.

l  Κάντε ποδήλατο, περπατήστε, μετακινηθείτε με αυτοκίνητο από κοινού με άλλους, χρησιμοποιήστε τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς και επιλέξτε την τηλεργασία.

l  Κάντε έξυπνες αγορές. Προτιμήστε τις συσκευές που φέρουν σήμανση αποδοτικής κατανάλωσης ενέργει-
ας, τα προϊόντα ελαφριάς συσκευασίας και τα ανακυκλώσιμα προϊόντα, τα ντόπια και εποχιακά τρόφιμα και 
τα αυτοκίνητα που καταναλώνουν αποτελεσματικά τα καύσιμα και προκαλούν τις χαμηλότερες εκπομπές 
CO

2
 ανά χιλιόμετρο.

 Σπατάλη νερού σημαίνει  
σπατάλη ενέργειας. 



Για να μάθετε  
περισσότερα
Ενέργεια για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο: 
ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm

Κλιματική αλλαγή:
ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Η δράση της ΕΕ κατά της κλιματικής αλλαγής: πρωτοστατώντας στην παγκόσμια δράση για το 2020 και 
μετά (φυλλάδιο):
ec.europa.eu/environment/climat/pdf/eu_action_against_climate_change.pdf

Εκστρατεία «Αειφόρος ενέργεια Ευρώπη»:
www.sustenergy.org

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κλίματος παρέχονται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υποψήφιες χώρες



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Aντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
GR-10674 Αθήνα
Τηλ. (30) 21 07 27 21 00
Φαξ (30) 21 07 24 46 20
Internet: ec.europa.eu/ellada/
E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu

Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λεωφόρος Βύρωνος 30
CY-1096 Λευκωσία
Τ.Θ. 23480, CY-1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22 81 77 70
Φαξ (357) 22 76 89 26
Internet: ec.europa.eu/cyprus
E-mail: comm-rep-cy@ec.europa.eu
ie@ec.europa.eu

Πληροφορηθείτε από το Διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες διατίθενται από τον 
δικτυακό τόπο Europa: europa.eu.
 

Επισκεφθείτε μας
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδες τοπικά κέντρα πληροφοριών της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε 
τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε εσάς κέντρου στον δικτυακό τόπο: europedirect.europa.eu.    

Καλέστε μας ή γράψτε μας
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στα ερωτήματά σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία τηλεφωνικά, με ατελή κλήση, στον αριθμό  
00 800 6 7 8 9 10 11 [ή πληρώνοντας την κλήση, εφόσον βρίσκεστε εκτός ΕΕ, στον αριθμό  
(32-2) 299 96 96], ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του δικτυακού τόπου: europedirect.europa.eu. 
  

Διαβάστε για την Ευρώπη
Οι εκδόσεις για την ΕΕ είναι προσιτές απλώς με ένα κλικ στον ιστότοπο του Βιβλιοπωλείου  
της ΕΕ:  bookshop.europa.eu.

Άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχουν σε όλες τις χώρες  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει αντιπροσωπείες και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Για πληροφορίες και δημοσιεύματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ελληνικά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε:

ΓΡΑΦΕΙA  
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Γραφείο για την Ελλάδα
Λεωφόρος Αμαλίας 8
GR-10557 Αθήνα
Τηλ. (30) 21 03 27 89 00
Φαξ (30) 21 03 31 15 40
Internet: www.europarl.gr/
E-mail: epathinai@europarl.europa.eu

Γραφείο Πληροφοριών Κύπρου
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λεωφόρος Βύρωνος 30
CY-1096 Λευκωσία
Τ.Θ. 23440, CY-1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22 87 05 00
Φαξ (357) 22 76 77 33
Internet: www.europarl.europa.eu/nicosia/
E-mail: epnicosia@europarl.europa.eu

ΕΠΙΣΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
Οδός Προεδρικού Μεγάρου 11–13
CY-1081 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22 66 15 50
Φαξ (357) 22 66 28 80
E-mail: eicnews@eicy.eu
Internet: www.eicy.eu/  

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης  
στη Λευκωσία
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
Οδός Προεδρικού Μεγάρου 11–13
CY-1081 Λευκωσία
Europe Line: 8000 11 12  
Φαξ (357) 22 66 35 40
E-mail: europedirect@eicy.eu
Internet: eicy.eu/europedirect  

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης στη Λεμεσό
Δήμος Αμμοχώστου
Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 138
CY-3507 Λεμεσός
Europe Line: 8000 11 12  
Φαξ (357) 22 66 35 40
E-mail: europedirect@eicy.eu
Internet: eicy.eu/europedirect  
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Διεθνώς γίνεται ολοένα και περισσότερο 
κοινώς αποδεκτό ότι ο πλανήτης αντιμετωπίζει 
το ενδεχόμενο μη αναστρέψιμης κλιματικής 
αλλαγής, εκτός αν ληφθούν γρήγορα μέτρα. Η 
ΕΕ έχει ήδη διαμορφώσει μια σαφή αντίδραση 
υπό τη μορφή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, 
της δέσμευσής της να μειώσει τα αέρια του 
«θερμοκηπίου» κατά 20 % τουλάχιστον ώς το 
2020, και της υπόσχεσης να πρωτοστατήσει 

στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη θέση ακόμη πιο φιλόδοξων 
στόχων. Έτσι, συμβάλλει στην αποτροπή της ανόδου της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας περισσότερο από 2 °C, σημείο καμπής, μετά το οποίο 
ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι δεν υπάρχει 
επιστροφή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να χρησιμοποιούμε 
τις πηγές ενέργειας με τρόπο πιο αειφόρο, να στραφούμε στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη δέσμευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα, και να καταβάλουμε επίσης εντονότερες 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της αποδάσωσης. Όλα αυτά μπορεί 
να σημαίνουν αλλαγή του τρόπου ζωής μας, δεν διακυβεύουν όμως το 
βιοτικό επίπεδο, είτε το δικό μας είτε των μελλοντικών γενεών. 
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