ΕΕ:
Τίμερμανς
και
Σινκιάβιτσους αξιολογούν την
έκθεση για την κατάσταση του
περιβάλλοντος 2020
Ο κ. Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και ο κ. Βιργίνιους
Σινκιάβιτσους, επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τους
Ωκεανούς και την Αλιεία, παρουσίασαν την αξιολόγηση της έκτης
έκθεσης για την κατάσταση του περιβάλλοντος, του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος, μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή
του Οργανισμού, κ. Hans Bruyninckx.
Η έκθεση αυτή παρέχει σημαντικά και σαφή επιστημονικά
αποτελέσματα, τα οποία υπογραμμίζουν ότι πρέπει επειγόντως να
αναληφθεί δράση για την προστασία του πλανήτη μας.
Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν έχει αναγάγει την Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία σε προτεραιότητα της Επιτροπής της.

Στη συνέντευξη τύπου, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ.
Φρανς Τίμερμανς δήλωσε τα εξής:
«Η έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος δημοσιεύτηκε την
καταλληλότερη στιγμή ώστε να μας δώσει την πρόσθετη ώθηση που
χρειαζόμαστε τώρα που ξεκινάμε έναν νέο πολιτικό κύκλο
πενταετίας και προετοιμάζουμε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας.
Στόχος μας είναι να καταστούμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη
ήπειρος με μια πλήρως Κυκλική Οικονομία, αναπτύσσοντας νέες
καθαρές τεχνολογίες και βοηθώντας τους πολίτες να
προσαρμόζονται σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης και σε
μετασχηματιζόμενες βιομηχανίες. Θα κινηθούμε προς καθαρότερα
και αποδοτικότερα συστήματα κινητικότητας και προς βιωσιμότερη

γεωργία. Πρόκειται για επείγουσα παγκόσμια πρόκληση και
μοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη.»

Ο επίτροπος κ. Βιργίνιους Σινκιάβιτσους πρόσθεσε:
«Η έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος είναι ένα
σημαντικό έγγραφο για όλους όσους ανησυχούμε για το μέλλον. Το
γαλάζιο και το πράσινο είναι τα χρώματα που είμαστε έτοιμοι να
ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τη τρέχουσα κλιματική και
περιβαλλοντική κρίση.
Η παρούσα έκθεση μας δείχνει τον κίνδυνο για το φυσικό μας
κεφάλαιο, για τα ύδατα και τις θάλασσές μας, για τα εδάφη μας,
για το κλίμα και τον αέρα μας. Την επόμενη εβδομάδα, η
Επιτροπή θα παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Σαφής
στόχος

μας

είναι

να

ενισχύσουμε

την

προστασία

του

περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας, και να επιδιώξουμε
μηδενική ρύπανση.
Μπορούμε να χαμηλώσουμε την καμπύλη, να αναστρέψουμε τις
τάσεις που παρουσιάζονται σε τούτη την έκθεση και μαζί να
κάνουμε το μέλλον μας πράσινο.»

