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Η Ευρώπη πρέπει να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές των 
μεταφορών με ταχύτερους ρυθμούς.

Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης, οι οποίες 
εξακολουθούν να αυξάνονται. Η Πράσινη Συμφωνία 
επιδιώκει να μειώσει αυτές τις εκπομπές κατά 90 % έως 
το 2050.

Μερίδιο των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου ανά τρόπο μεταφοράς (2017)

Οδικές 
 μεταφορές

71,7 %

Πολιτική 
 αεροπορία

13,9 %

Πλωτές  
μεταφορές 

13,4 %

Πηγή: Στατιστικό Εγχειρίδιο, 2019.

90 % 
μείωση
των εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου στις 
μεταφορές έως το 
2050

 Ψηφιοποίηση
• Η αυτοματοποιημένη κινητικότητα 

και τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης 
της κυκλοφορίας θα καταστήσουν τις 
μεταφορές περισσότερο αποδοτικές και 
καθαρές.   

• Θα αναπτυχθούν έξυπνες εφαρμογές και 
λύσεις «κινητικότητας ως υπηρεσίας». 

Σιδηροδρομικές μεταφορές

0,5 % Άλλο

0,5 %



  Χρήση διαφορετικών τρόπων 
μεταφοράς

Περισσότερα εμπορεύματα θα πρέπει να μεταφέρονται 
σιδηροδρομικώς ή δια θαλάσσης. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Ουρανός θα πρέπει επίσης να μειώσει σημαντικά τις 
εκπομπές που προέρχονται από την αεροπορία με μηδενικό 
κόστος για τους καταναλωτές και τις εταιρείες.

 Τιμές που αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

  Ενίσχυση της προμήθειας βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων των 
μεταφορών

Έως το 2025, θα χρειαστούν περίπου 1 εκατομμύριο δημόσιοι σταθμοί επαναφόρτισης και 
ανεφοδιασμού για τα 13 εκατομμύρια οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που 
αναμένεται ότι θα κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Η μεταρρύθμιση του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού θα 
συμβάλει στη 
μείωση των 
εκπομπών από 
τις αεροπορικές 
μεταφορές έως και  

10 %. 

σήμερα

13
εκατομμύρια 1 ε

140 χιλιάδες

975 χιλιάδες

Αυτοκίνητα που κινούνται με εναλλακτικά 
καύσιμα και δημόσιοι σταθμοί 

επαναφόρτισης στην ΕΕ

Σταθμοί  
επαναφόρτισης

Οχήματα χαμηλών 
εκπομπών

έως το 2025

 Μείωση της ρύπανσης
Η Πράσινη Συμφωνία θα αντιμετωπίσει τις 
εκπομπές και την κυκλοφορική συμφόρηση 
των πόλεων και θα συνεισφέρει στη βελτίωση των 
δημόσιων συγκοινωνιών. 

Χρειαζόμαστε:

   αυστηρότερα πρότυπα για τη ρύπανση από τα 
αυτοκίνητα  

   μείωση της ρύπανσης στους λιμένες της ΕΕ

   βελτίωση της ποιότητας του αέρα κοντά σε 
αερολιμένεςΠηγή: European Alternative Fuels

Επέκταση 
της εμπορίας 
δικαιωμάτων 
εκπομπών στον 
ναυτιλιακό τομέα

Κατάργηση των 
επιδοτήσεων 
ορυκτών 
καυσίμων

Αποτελεσματική 
τιμολόγηση της 
χρήσης του οδικού 
δικτύου στην ΕΕ

Μείωση των δωρεάν 
δικαιωμάτων που 
έχουν εκχωρηθεί σε 
αεροπορικές εταιρείες 
στο πλαίσιο της εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών  
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