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Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα σχέδια των εθνικών κλιματικών νόμων
στο Ηνωμένο Βασίλειο και οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ: Δανία, Φινλανδία,
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία και Σουηδία. Απευθύνεται
στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην
ΕΕ και εκτός αυτής, οι οποίοι εξετάζουν τις επιπτώσεις μιας οικονομίας
μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών και προσπαθούν να κατανοήσουν και
να προετοιμαστούν για το τιτάνιο έργο της αναδόμησης της οικονομίας
ώστε να γίνει κλιματικά ουδέτερη. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να
τροφοδοτήσουν τον διάλογο γύρω από τον ευρωπαϊκό κλιματικό νόμο,
αναδεικνύοντας τα κενά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα μπορούσαν
να καλυφθούν.
Η αρχική έκθεση, καθώς και η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της περίληψης
είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.europeanclimate.org/net-zero-2050
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Αυτή η έκθεση χρηματοδοτείται από το European Climate
Foundation, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από
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Η συγκεκριμένη έκθεση ανατέθηκε από το European
Climate Foundation (ECF). Αποτελεί μέρος της
σειράς Net Zero 2050, μιας πρωτοβουλίας του
ECF που πραγματοποιείται με τη συμβολή ομάδας
εμπειρογνωμόνων και οργανώσεων.
Η σειρά εκθέσεων Net Zero 2050 έχει ως στόχο την
οικοδόμηση οράματος και βάσης τεκμηρίωσης για τη
μετάβαση σε κοινωνίες μηδενικών εκπομπών στην
Ευρώπη και αλλού, το αργότερο έως τα μέσα του
αιώνα. Η συμφωνία του Παρισιού μας δεσμεύει να
προβούμε σε αυτή τη μετάβαση και ο μακροπρόθεσμος
στρατηγικός σχεδιασμός δείχνει ότι πρέπει να
ληφθούν άμεσα πολλές από τις αποφάσεις και τις

ενέργειες που απαιτούνται για να ακολουθήσουμε
τη σωστή πορεία. Ενώ οι περισσότερες εκθέσεις
εξετάζουν λεπτομερώς τις ενέργειες και τις αλλαγές
που απαιτούνται σε διάφορους τομείς, το γενικό
πλαίσιο διακυβέρνησης είναι επίσης βασικό
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή η πορεία
ακολουθείται σωστά.
Με αναφορά της πηγής, επιτρέπεται η
αναπαραγωγή όλης ή μέρους της έκθεσης, για μη
εμπορικούς σκοπούς.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
david.lopezmorales@europeanclimate.org

ΟΙ ΝΟΜΟΙ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΟΗΘΟΥΝ
ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Οι κυβερνήσεις χρειάζονται νέα εργαλεία για να διαχειριστούν τον μετασχηματισμό χαμηλού
άνθρακα και στρέφονται σε πλαίσια διακυβέρνησης που κατοχυρώνονται σε εθνικούς κλιματικούς
νόμους ως λύση. Αυτοί οι νόμοι βοηθούν τις κυβερνήσεις να οργανώνουν τις δικές τους δράσεις,
στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους τομείς της οικονομίας: σοβαρολογούμε
όσον αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους μας για το κλίμα. Σχεδόν τα μισά από όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ είτε έχουν ήδη θεσπίσει τέτοιους νόμους - με διακομματική υποστήριξη - ή είναι σε
φάση προετοιμασίας τους, ενώ ακόμα περισσότερα σκέφτονται να ακολουθήσουν. Επιπλέον,
αυτήν την περίοδο είναι υπό συζήτηση ένας ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα. Παρόλο που οι
κλιματικοί νόμοι διαφέρουν, τα πλαίσια τείνουν να χρησιμοποιούν μια σειρά από κοινά στοιχεία,
όπως στόχους, σχεδιασμό, μέτρα, παρακολούθηση, συμμετοχή του κοινού και επιστημονικούς
συμβουλευτικούς φορείς. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών για την ενημέρωση
των εθνικών νόμων για το κλίμα και τη συζήτηση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.

ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΗΧΗΡΟΣ ΑΠΟ ΧΙΛΙΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
Ο ρυθμός και το εύρος της αλλαγής που απαιτείται για να επιτευχθεί ο μηδενισμός των
εκπομπών είναι μια τεράστια πρόκληση για τις κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο. Πώς μπορούν
οι χώρες να διαχειριστούν την επίτευξη ενός τόσο φιλόδοξου στόχου - ενός στόχου που
εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τους κανονικούς εκλογικούς κύκλους, ενώ απαιτεί άμεσα τολμηρή
δράση για να μπει στο σωστό δρόμο; Δεν υπάρχει σχέδιο για αυτή τη μετάβαση, γι’ αυτό και
οποιαδήποτε αποφασιστική προσέγγιση πρέπει να είναι τόσο προληπτική, όσο και διερευνητική.
Οι κυβερνήσεις χρειάζονται ένα γενικό πλαίσιο που θα ευθυγραμμίζει τις κυβερνητικές δομές
και δράσεις με μακροπρόθεσμους στόχους και θα διευκολύνει τη συμμετοχή μιας σειράς
παραγόντων. Η κατοχύρωση αυτού του πλαισίου σε έναν ειδικό νόμο, όχι μόνο αντικατοπτρίζει
την αποφασιστικότητα μιας κυβέρνησης να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους, αλλά μπορεί
επίσης να διευκολύνει τον σχεδιασμό, να βελτιώσει την ασφάλεια των επενδύσεων, να ενισχύσει
την κοινωνική αποδοχή και να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια.

ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΛΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
Η υιοθέτηση και η αποτελεσματική εφαρμογή τέτοιων νόμων απαιτούν ευρεία πολιτική
υποστήριξη και κοινωνική αποδοχή, ώστε να είναι ανθεκτικοί σε κυβερνητικές αλλαγές ή σε
άλλους κραδασμούς. Στις περισσότερες από τις χώρες που αναλύθηκαν, η διακομματική
υποστήριξη έχει εξασφαλιστεί μέσω διαφόρων διαδικασιών. Στην πραγματικότητα, αρκετοί νόμοι
βρίσκονται ήδη υπό αναθεώρηση προκειμένου να αντικατοπτρίζουν την αυξημένη φιλοδοξία
(π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γαλλία και Ιρλανδία). Δεν αποξηλώνονται, αλλά αντίθετα
διευρύνονται και ενισχύονται.
Ταυτόχρονα, οι κλιματικοί νόμοι-πλαίσιο μπορούν κατ’ αρχήν να αυξήσουν τις πιθανότητες
κοινωνικής συμμετοχής και στήριξης των τομεακών μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη
της μετάβασης, εφόσον καθορίζουν ολοκληρωμένες και συνεκτικές διαδικασίες συμμετοχής του
κοινού και διαβούλευσης που πρέπει να τηρούνται.

ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η υιοθέτηση της Συμφωνίας του Παρισιού επανεστίασε την προσοχή στην ανάγκη για
μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές, ωθώντας έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό
κρατών μελών της ΕΕ στη θέσπιση πλαισίων διακυβέρνησης με μακροπρόθεσμη
προοπτική. Ούτε η Συμφωνία του Παρισιού ούτε η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ
προσφέρουν επαρκώς την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Αντιθέτως, η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της ΕΕ και του ΟΗΕ καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ολοκληρωμένα εθνικά
συστήματα. Αρκετοί από τους ισχύοντες νόμους έχουν ήδη αναθεωρηθεί, προκειμένου να
ενισχυθούν (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) ή βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης (Δανία,
Ιρλανδία), κατά τη στιγμή συγγραφής αυτής της έκθεσης. Το Σχήμα 1 παρουσιάζει έναν
χάρτη του τοπίου των κλιματικών νόμων στην Ευρώπη, μέχρι τον Ιανουάριο του 2020.

ΚΟΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Οι ισχύοντες νόμοι για το κλίμα στην Ευρώπη ακολουθούν
σε μεγάλο βαθμό ένα σύνολο κοινών στοιχείων που
στοχεύουν στην απάντηση βασικών ερωτημάτων: ΤΙ είναι
αυτό που πρέπει να επιτευχθεί (στόχοι); ΠΩΣ θα γίνει αυτό
(σχεδιασμός και συγκεκριμένα μέτρα προς εφαρμογή); ΠΟΣΟ
ΚΑΛΑ προχωράμε (παρακολούθηση προόδου); ΠΟΙΟΣ
θα κάνει τι (θεσμικές ρυθμίσεις); ΠΟΙΟΙ θα συμμετάσχουν
(επιστημονικές συμβολές και συμμετοχή του κοινού) στη
διαδικασία; Το συνολικό πλαίσιο που δημιουργούν μαζί
απεικονίζεται στο Σχήμα 2, το οποίο επισημαίνει τον κύκλο
τροφοδότησης πολιτικής που μπορεί να δημιουργηθεί

χρησιμοποιώντας δεδομένα παρακολούθησης και άλλες
αναλύσεις για την επισκόπηση των υφιστάμενων σχεδίων και
πολιτικών, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της επίτευξης
των στόχων με την πάροδο του χρόνου.
Εκτός από αυτά τα στοιχεία, οι συγγραφείς αξιολόγησαν τον
βαθμό στον οποίο οι νόμοι εφαρμόζουν τη μακροπρόθεσμη
διάσταση και τις διαρθρωτικές αλλαγές που συνεπάγονται.
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Σχήμα 1: Γεωγραφική επισκόπηση της κατάστασης των κλιματικών νόμων –
πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πηγή: Έρευνα του Ecologic Institute, στη βάση ενός εύρους διαθέσιμων πηγών
(συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων νομοθεσίας, νομικών κειμένων,
εκθέσεων και προσωπικών επαφών)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Από την ανάλυση των κλιματικών νόμων εννέα χωρών
προκύπτει η παρακάτω μεγάλη εικόνα.
Στόχοι: Η συντριπτική πλειονότητα θεσπίζει απευθείας
στους νόμους σαφείς ποσοτικούς μακροπρόθεσμους
στόχους. Οι περισσότερες χώρες περιλαμβάνουν στόχους
μηδενικών εκπομπών σε κάποια μορφή ή στόχων μείωσης
εκπομπών που τις πλησιάζουν. Οι περισσότεροι νόμοι
ορίζουν ενδιάμεσους στόχους και ορισμένοι θέτουν ακόμη και
διαδοχικούς προϋπολογισμούς άνθρακα ώστε να χαράξουν
μια σαφή πορεία προς τον μακροπρόθεσμο στόχο.
Σχεδιασμός & μέτρα: Ο κλιματικός σχεδιασμός είναι
υποχρεωτικός όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά
μόνο ορισμένοι νόμοι τον συμπεριλαμβάνουν ρητά μέχρι
στιγμής. Ωστόσο, όλοι οι νόμοι εντοπίζουν νέες πολιτικές ανά
τακτά χρονικά διαστήματα, με εστίαση στη μακροπρόθεσμη
προοπτική.
Αυτή η σύνδεση μεταξύ του μακροπρόθεσμου
προγραμματισμού και των βραχυπρόθεσμων πολιτικών
μπορεί να βελτιωθεί μέσω της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων
σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως η χρηματοδότηση, την
οποία ορισμένες χώρες δημιουργούν ως υποχρέωση.
Παρακολούθηση προόδου: Όλοι οι νόμοι περιλαμβάνουν
τακτικές ετήσιες αναφορές και ελέγχους προόδου, ακόμη
και αν τους οργανώνουν διαφορετικά. Είναι σημαντικό ότι
οι περισσότεροι νόμοι περιλαμβάνουν ρήτρες για επιπλέον
δράση εάν εντοπιστούν κενά, κλείνοντας έτσι τον κύκλο
άντλησης πολιτικών διδαγμάτων.
Θεσμικές ρυθμίσεις: Οι περισσότεροι νόμοι αναθέτουν
αρμοδιότητες, αλλά λίγοι παρέχουν λεπτομερείς ρυθμίσεις
ή δημιουργούν έναν ειδικό μηχανισμό για να υποχρεώσουν
τα αρμόδια υπουργεία να συνεισφέρουν με κατάλληλες
πολιτικές, ώστε να ξεκινήσουν την πορεία προς τις μηδενικές

εκπομπές στα πεδία αρμοδιοτήτων τους. Αυτό δημιουργεί
τον πιθανό κίνδυνο ορισμένα υπουργεία να μη συνεισφέρουν
επαρκώς, υπονομεύοντας έτσι την επίτευξη του στόχου.
Η έλλειψη συντονισμού θα μπορούσε επίσης να αμελήσει
προσεγγίσεις που απαιτούν συντονισμό μεταξύ τομέων. Τα
εθνικά κοινοβούλια εμπλέκονται ενεργά στα περισσότερα
εθνικά συστήματα, δημιουργώντας ευκαιρίες για συζήτηση
και ενισχύοντας τη διαφάνεια.
Επιστημονική γνωμοδότηση: Όλοι οι νόμοι προβλέπουν
ένα ανεξάρτητο επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο σχεδόν όλα έχουν συγκροτηθεί με πρωταρχικό σκοπό
τη γνωμοδοτική συμβολή στο κυβερνητικό έργο σχετικά
με πολιτικές ή την υποστήριξη της παρακολούθησης της
προόδου εφαρμογής. Τα όργανα αυτά χρειάζονται ειδικούς
πόρους για να λειτουργούν αποτελεσματικά, ενισχύοντας τη
διαφάνεια της κυβερνητικής δράσης.
Συμμετοχή του κοινού: Οι περισσότεροι νόμοι αναφέρονται
στη δημόσια διαβούλευση με κάποια μορφή, αλλά
δυστυχώς αυτή δεν αποτελεί ειδική εστίαση για τους
περισσότερους. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες υπάρχουν
φόρουμ ενδιαφερομένων σχετικά με την πολιτική για το
κλίμα, ενώ άλλες πειραματίζονται με νέους τρόπους ώστε να
προσελκύσουν τους πολίτες.
Μακρόπνοη προοπτική: Αρκετοί νόμοι έχουν θέσει ως σαφή
προτεραιότητα τη διαρθρωτική αλλαγή που συνεπάγεται
η μακροπρόθεσμη προοπτική. Την επικοινωνούν δε είτε
στον τίτλο τους, μέσω μεμονωμένων «χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων πολιτικών» είτε μέσω ρητών διατάξεων που
δηλώνουν ότι όλες οι πολιτικές πρέπει να ευθυγραμμίζονται με
τους μακροπρόθεσμους στόχους. Ωστόσο, αυτή η διάσταση
χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση σε πολλούς νόμους, με βάση
τα παραδείγματα καλών πρακτικών σε άλλες χώρες.
Μια λεπτομερής επισκόπηση
παραδειγμάτων καλών
πρακτικών για κάθε στοιχείο παρατίθεται σε πίνακα στο
τέλος αυτής της σύνοψης.

CLIMATE LAW TOOLBOX
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΠΑΝ

ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ;

ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΤΑ
ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ;

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ
& ΕΥΘΥΝΕΣ

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ;
ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΜΟ
ΣΧΗΜΑ 2: Βασικά στοιχεία των νόμων
πλαίσιο για το κλίμα και οι κύριες
διαδράσεις τους
Πηγή: οπτικοποίηση από το Οικολογικό
Ινστιτούτο

ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ;
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ
& ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula
von der Leyen μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η διαμόρφωση πρότασης
για έναν Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο. Πώς συνεισφέρουν οι εθνικοί κλιματικοί νόμοι στην
υπόσχεση αυτή; Πώς μπορεί αυτός ο νόμος να διευκολύνει την κλιματική διακυβέρνηση σε
εθνικό επίπεδο;
Η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει κάποια υποστήριξη στα κράτη μέλη μέσω
ελάχιστων κοινών προτύπων, για παράδειγμα για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση.
Υπάρχουν ωστόσο αρκετά κενά στη συνολική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για το κλίμα που
μειώνουν την ικανότητα της ίδιας της ΕΕ να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την επίτευξη των
στόχων της. Μια ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας εντοπίζει αρκετά σημεία βελτίωσης
στην ευρωπαϊκή κλιματική διακυβέρνηση που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω ενός
ευρωπαϊκού κλιματικού νόμου, βασισμένες σε μεγάλο βαθμό στα παραδείγματα των κρατών
μελών. Αυτά περιλαμβάνουν:
• Νομοθετική κατοχύρωση του μακροπρόθεσμου στόχου
για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ο οποίος
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο
του 2019.

• Διατάξεις για την ενσωμάτωση των στόχων κλιματικής
πολιτικής ως σημείων αναφοράς για άλλους τομείς
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού
της ΕΕ και των συναφών δαπανών.

• Αποκλειστικό μηχανισμό για αναθεώρηση και καθορισμό
μελλοντικών ενδιάμεσων στόχων, σύμφωνα με
τον κύκλο της Συμφωνίας του Παρισιού για εθνικά
καθορισμένες συνεισφορές.

• Βελτιωμένες θεσμικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ, ώστε
να διασφαλιστεί ότι η υλοποίηση της στρατηγικής με
στόχο την κλιματική ουδετερότητα πραγματοποιείται με
συντονισμένο και διαφανή τρόπο.

• Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον προϋπολογισμό
άνθρακα που παρέχει διαφάνεια σχετικά με το υπόλοιπο
μερίδιο της ΕΕ στον παγκόσμιο προϋπολογισμό, ώστε να
παραμείνει σε επίπεδο υπερθέρμανσης κατώτερο του 1,5
βαθμού.

• Συγκρότηση ανεξάρτητου γνωμοδοτικού οργάνου για
την υποστήριξη όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η
οποία διαδραματίζει συχνά αυτόν τον ρόλο), για παροχή
σχετικών αναλύσεων και έκδοση συστάσεων.

• Τακτικές επικαιροποιήσεις της μακροπρόθεσμης
στρατηγικής της ΕΕ, που προς το παρόν είναι
υποχρεωτικές μόνο για τα κράτη μέλη.

• Ειδικό φόρουμ κοινωνικού διαλόγου για την κλιματική
πολιτική, ώστε να προσφέρονται συνεχείς ευκαιρίες
για συμβολή, και ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις διαδικασίες που διέπουν την παρακολούθηση της
προόδου.

• Τακτικές ενημερώσεις για την ανάπτυξη πολιτικών,
επισκόπηση ανάλογη με αυτήν των εθνικών σχεδίων
για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) που πρέπει να
εκπονήσουν όλα τα κράτη μέλη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια πιο λεπτομερή επισκόπηση των επιλογών σχεδιασμού
των ισχυόντων εθνικών νόμων, καθώς και των παραδειγμάτων καλών πρακτικών που
καταγράφηκαν. Η πλήρης έκθεση περιέχει λεπτομερείς περιγραφές των διαφόρων τρόπων
με τους οποίους οι χώρες έχουν εφαρμόσει κάθε στοιχείο.

Προσδιορισμός
συμμετεχόντων

Οι περισσότεροι νόμοι προβλέπουν πρόσθετη πολιτική δράση σε
περίπτωση κενών προόδου (Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Κάτω Χώρες και
σε κάποιο βαθμό η Γαλλία), αλλά άλλοι δεν το αναφέρουν συγκεκριμένα
ως μηχανισμό. Αυτό είναι το ουσιαστικό βήμα που ολοκληρώνει τον
κύκλο εκμάθησης πολιτικής. Στη Δανία, η ετήσια διαδικασία είναι ιδιαίτερα
περιεκτική, συμπεριλαμβάνοντας ιστορικά δεδομένα, προγνώσεις και,
εφόσον χρειάζεται, πρόσθετες πολιτικές, βασισμένες επίσης σε ανεξάρτητες
συμβουλές.
Παραδόξως, λίγοι νόμοι περιλαμβάνουν έναν σαφή εσωτερικό συντονισμό.
Μόνο μια μικρή ομάδα αναφέρει συγκεκριμένα πώς διάφορα υπουργεία
και υπηρεσίες θα συμμετάσχουν στη διαδικασία πρότασης και χάραξης
πολιτικής (Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία - και Γαλλία σε μικρότερο βαθμό).
Ορισμένες νομοθεσίες ορίζουν μεμονωμένα υπουργεία ως γενικά υπεύθυνα
για συγκεκριμένα καθήκοντα, για παράδειγμα την προετοιμασία σχεδίων
πολιτικής (Ολλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Στις υπόλοιπες είναι
σχεδόν αποκλειστικά «η κυβέρνηση» που αναφέρεται ως κύριος παράγων.

Σαφής τομεακή
ευθύνη

Όλες οι χώρες συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις προόδου, οι οποίες
παρέχονται σε ορισμένες περιπτώσεις από συμβουλευτικά όργανα. Αυτές
οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται σε κάποια μορφή, τις περισσότερες φορές
μέσω υποβολής στο κοινοβούλιο, γεγονός που επίσης δημιουργεί μια
ευκαιρία για δημόσια συζήτηση. Στη Δανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το
Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να απαντά σε αυτές
δημόσια (μέσω του κοινοβουλίου). Η Φινλανδία περιλαμβάνει πολλές
γενικές διατάξεις παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένου ενός ελέγχου
σχετικά με το πόσο ακριβείς έχουν αποδειχθεί στην πραγματικότητα οι
προβλέψεις των μεμονωμένων πολιτικών σχετικά με τις επιπτώσεις της
μείωσης των εκπομπών.

Η Φινλανδία ξεχωρίζει ως παράδειγμα καλής πρακτικής, με ένα ειδικό
άρθρο για την εσωτερική οργάνωση, προσδιορίζοντας τη συμβολή
διαφόρων υπουργείων. Η Γερμανία διαθέτει τον πιο περίπλοκο μηχανισμό
για την ανάθεση ευθύνης σε μεμονωμένα υπουργεία, χρησιμοποιώντας
ετήσιους προϋπολογισμούς εκπομπών για τους τομείς. Ίσως χρειαστεί να
αναθεωρηθούν οι νόμοι σε άλλα κράτη μέλη για να διασφαλιστεί η τομεακή
πρόοδος στους τομείς εκτός του ΣΕΔΕ.
Ορισμένοι νόμοι αναθέτουν στο νομοθετικό σώμα της χώρας το ρόλο της
έγκρισης σχεδίων που υποβάλλονται είτε από την κυβέρνηση είτε από το
αρμόδιο υπουργείο (Γερμανία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι
περισσότερες χώρες εμπλέκουν ρητά το κοινοβούλιο στη συζήτηση για την
πρόοδο μέσω εκθέσεων που του υποβάλλονται.

Ανεξάρτητη συμβολή

ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ; ΕΠΙΣΤΉΜΗ

Δυναμικότητα
Συγκεκριμένες
πλατφόρμες

Αποτελεσματικός ρόλος
Μικρές
λεπτομέρειες

Η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία αναφέρουν
ρητές υποχρεώσεις και ευκαιρίες για συμμετοχή του κοινού. Η Δανία
και το Ηνωμένο Βασίλειο καθιστούν τη δημόσια συμμετοχή καθήκον για
το αντίστοιχο σώμα εμπειρογνωμόνων τους. Αρκετοί άλλοι νόμοι δεν
αναφέρουν ρητά τη συμμετοχή του κοινού ή των ενδιαφερομένων (π.χ.
Ολλανδία, Σουηδία), ωστόσο αυτά αποτελούν μέρος της πολιτικής τους
κουλτούρας.
Αρκετές χώρες έχουν δημιουργήσει ειδικούς φορείς ή πλατφόρμες για την
περαιτέρω θεσμοθέτηση της εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών (π.χ.
Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία) αν και οι περισσότεροι από
αυτούς τους νόμους δεν τους αναφέρουν ρητά.

Καινοτομίες

Κλιματική
χρηματοδότηση

Η γαλλική κυβέρνηση υποχρεούται να παρουσιάζει ετήσια επισκόπηση
των διαθέσιμων δημόσιων και ιδιωτικών κλιματικών χρηματοδοτήσεων μαζί
με το σχέδιο της πρότασης προϋπολογισμού. Η Σουηδία και η Γερμανία
συνδέουν επίσης τις ετήσιες αναφορές με το σχέδιο προϋπολογισμού.
Το ισπανικό νομοσχέδιο προβλέπει ένα ειδικό μερίδιο του ετήσιου
προϋπολογισμού για κλιματικούς σκοπούς. Η Δανία και η Ισπανία είναι οι
μόνες που αναφέρονται επίσης ρητά στη διεθνή διάσταση της πολιτικής για
το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης.

Τα συμβουλευτικά όργανα έχουν διαφορετικές εντολές, αλλά τρεις
περιπτώσεις ξεχωρίζουν λόγω της ισχυρής θέσης τους στη διαδικασία. Στο
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, οι γνωμοδοτικοί φορείς αναλαμβάνουν
την εκπόνηση ανεξάρτητων ετήσιων εκθέσεων στις οποίες η κυβέρνηση
υποχρεούται στη συνέχεια να απαντήσει. Στη Δανία, η κυβέρνηση πρέπει
επίσης να λαμβάνει συγκεκριμένα θέση στις συστάσεις του Κλιματικού
Συμβουλίου σε κάθε ετήσια έκθεση που παρουσιάζει. Μια αξιοσημείωτη
καινοτομία στη Γερμανία είναι το έργο του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων
για την επαλήθευση των βασικών παραδοχών για τον αντίκτυπο των
πολιτικών που παρέχονται από τα επί μέρους υπουργεία.

Αρκετές χώρες προσπάθησαν να προσελκύσουν πολίτες με νέους τρόπους
και εκτός των μηχανισμών των νόμων-πλαίσιο: Το 2015, η Γερμανία
με το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα 2050, το 2018 η Ιρλανδία μέσω μιας
συνέλευσης πολιτών (που κάλυψε σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου
του κλίματος) και η Γαλλία με τη Σύμβαση Πολιτών για την Οικολογική
Μετάβαση, η οποία ξεκίνησε το 2019.

Στόχοι και στρατηγικές

Ενσωμάτωση

Η σουηδική πράξη για το κλίμα απαιτεί την ευθυγράμμιση της πολιτικής
για το κλίμα και των στόχων της δημοσιονομικής πολιτικής. Ο γαλλικός
νόμος και το ισπανικό νομοσχέδιο περιλαμβάνουν υποχρεώσεις υποβολής
εκθέσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με το κλιματικό
ρίσκο.

Προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το συμβούλιο εμπειρογνωμόνων,
του παρέχεται πρόσβαση σε γραμματεία (Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία,
Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), διαθέτει τον δικό του προϋπολογισμό
(ΗΒ) ή περιλαμβάνει εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη μέσω φορέων
ενδιαφερομένων μερών (π.χ. Δανία).

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι με σοβαρές μειώσεις των εκπομπών κατέχουν
εξέχουσα θέση σε όλους τους νόμους και ορισμένες χώρες το ενισχύουν
αυτό με ενδιάμεσους στόχους ή ειδική διαδικασία για τον διαρκή καθορισμό
μελλοντικών στόχων (Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία) ή χρησιμοποιώντας
προϋπολογισμούς άνθρακα και (Δανία). Πολύ λίγες χώρες (Φινλανδία,
Γαλλία, Ιρλανδία, και σε μικρότερο βαθμό η Γερμανία), χρησιμοποιούν
μακροπρόθεσμες στρατηγικές ως κεντρικά έγγραφα που ορίζουν
μελλοντικές δράσεις, αν και αυτές επιβάλλονται από το δίκαιο της ΕΕ.

Πολιτικές για
μηδενικό ισοζύγιο
εκπομπών

Συγκεκριμένες
πολιτικές

Ορισμένες χώρες περιλαμβάνουν πολύ συγκεκριμένα μέσα απευθείας
στον νόμο – με πιο χαρακτηριστικό τον φόρο άνθρακα της Γαλλίας - ή τις
πιο πρόσφατες προδιαγραφές CO2 για θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, το
οποίο συνεπάγεται τη σταδιακή κατάργηση του κάρβουνου έως το 2022 (με
υποστήριξη στους πληγέντες εργαζόμενους). Η Ισπανία έχει ως στόχο να
επιτρέπει μόνο νέα οχήματα με μηδενικές εκπομπές από το 2040.

Ουσιαστικά όλα τα συστήματα κλιματικής διακυβέρνησης χρησιμοποιούν
έναν ανεξάρτητο επιστημονικό συμβουλευτικό φορέα σε κάποια μορφή
(αποκλίσεις: η Ολλανδία χρησιμοποιεί έναν ήδη υπάρχοντα, η Σουηδία
ίδρυσε το Συμβούλιό της εκτός της κύριας νομοθεσίας). Διαφέρουν με
πολλούς σημαντικούς τρόπους, όπως ως προς την εξουσιοδότηση και τη
δυναμικότητά τους. Η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του Ηνωμένου
Βασιλείου ξεχωρίζει όσον αφορά το συνολικό μέγεθος, αλλά και τη φήμη
και τη γενική βαρύτητα στο γενικό σύστημα. Αυτοί οι ανεξάρτητοι φορείς
εκτελούν τρεις βασικές λειτουργίες: παρακολούθηση ή / και συμβουλευτική
λειτουργία και δημόσια συμμετοχή.

Οι περισσότερες χώρες δημιουργούν τουλάχιστον μια έμμεση σύνδεση για
να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές ενημερώνονται από τον μακροπρόθεσμο
στόχο. Αυτό μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με την ενσωμάτωση του
κλίματος στην κυβερνητική πολιτική ή τη χρηματοδότηση (π.χ. Φινλανδία,
Σουηδία, Γαλλία) και την εκτίμηση του κινδύνου για χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα (π.χ. Γαλλία, Ισπανία).

Διαρθρωτική αλλαγή

Τακτική
διαδικασία

Όλοι οι νόμοι περιλαμβάνουν κάποιας μορφής τακτική διαδικασία
ανάπτυξης πολιτικής, η οποία ενημερώνεται κάθε 4-5 χρόνια, με χρονικό
ορίζοντα τα επόμενα 10-15 έτη - παρόμοια με τα ΕΣΕΚ που έχουν έδρα
στην ΕΕ (τα οποία η Ισπανία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ρητά για αυτόν
τον σκοπό).

ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ;
ΔΗΜΌΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ

Μακροπρόθεσμες
στρατηγικές

Η αποκλειστικά μακροπρόθεσμη στρατηγική συμπεριλαμβάνεται πλήρως
μόνο στους μισούς νόμους (Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία και
αναφέρεται στη Γερμανία), ενώ επανεξετάζεται κάθε 5 χρόνια (10 στη
Φινλανδία). Η Ιρλανδία ενσωματώνει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
στον προσδιορισμό πολιτικής σε ένα έγγραφο. Η Φινλανδία το καθιστά το
κεντρικό έγγραφο στο συνολικό της σύστημα κλιματικού σχεδιασμού και
διατυπώνει μια σαφή συνολική δομή. Η ανάπτυξη των Μακροπρόθεσμων
Στρατηγικών αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση: όλοι οι νόμοι πρέπει να το
αναφέρουν και να ενημερώνονται τακτικά.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ;
ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ

Μακροπρόθεσμος
στόχος
Ενδιάμεσοι
στόχοι
Μηχανισμός
αναθεώρησης

Αρκετές χώρες περιλαμβάνουν την επιλογή επανεξέτασης στόχων βάσει
νεότερων πληροφοριών (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) ή / και αυστηρότερων
στόχων της ΕΕ ή του ΟΗΕ (Φινλανδία, Γερμανία). Η Γερμανία και η Ισπανία
περιλαμβάνουν ρητά ρήτρα «μη υπαναχώρησης».

Σταθερές ετήσιες εκθέσεις

Η συντριπτική πλειονότητα περιλαμβάνει ενδιάμεσους στόχους ή μια
διαδικασία για τον καθορισμό αυτών. Καινοτόμος προσέγγιση στο Ηνωμένο
Βασίλειο και τη Γαλλία: κυλιόμενοι πενταετείς προϋπολογισμοί άνθρακα,
που ορίζονται 10-12 χρόνια νωρίτερα, με ορίζοντα το 2050. Η Γερμανία
χρησιμοποιεί ετήσιους τομεακούς προϋπολογισμούς έως το 2030.

Έναυσμα δράσης

Σχεδόν όλοι οι νόμοι βασίζονται σε ποσοτικούς στόχους που θεσπίζονται
στους νόμους (εκτός από τη Σουηδία και την Ιρλανδία). Η πλειονότητα των
νόμων θέτει στόχους μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών σε διάφορες μορφές.

Κοινοβουλευτικός
ρόλος

ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ; ΘΕΣΜΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ;
ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ

ΠΩΣ; ΜΈΤΡΑ

ΠΩΣ;
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

ΤΙ; ΣΤΌΧΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΊΟ
ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΏΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΚΑΛΏΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ

Ορισμένοι νόμοι σηματοδοτούν τη διαρθρωτική αλλαγή στο όνομά τους
(Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία) και ορισμένοι περιλαμβάνουν ακόμη και
πολιτικές μετασχηματισμού απευθείας στην ίδια τη νομοθεσία: η Ισπανία
επιδιώκει να καταργήσει σταδιακά τις περισσότερες πωλήσεις κινητήρων
εσωτερικής καύσης έως το 2040 και θέλει να εφαρμόσει μια στρατηγική
δίκαιης μετάβασης. Η Γαλλία καταργεί σταδιακά τον άνθρακα έως το
2022 και προσφέρει προληπτική υποστήριξη στο εργατικό δυναμικό που
πλήττεται.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
“ΝΕΤ-ZERO 2050”
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
“Net Zero By 2050: From Whether To How” (September 2018)
“Funding Innovation to deliver EU Competitive Climate Leadership”
(November 2018)
“Net-Zero Agriculture in 2050: How To Get There” (February 2019)
“Towards Fossil-Free Energy in 2050” (March 2019)
“Industrial Transformation 2050 – Pathways to Net Zero Emissions
from EU Heavy Industry” and Industrial Transformation 2050 –
Towards an Industrial Strategy for a Climate Neutral Europe” (April
2019)
“Planning for Net Zero: assessing the draft National Energy and
Climate Plans” (May 2019).

https://europeanclimate.org/net-zero-2050/
2050@europeanclimate.org

