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Περιεχόμενο 
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παράσχει συνοπτική ανάλυση της 
πιθανής συμβολής της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Με βάση ποιοτικά και ποσοτικά δευτερογενή στοιχεία 
(ιδίως τον προϋπολογισμό των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για τις 
περιόδους 2000-2006 και 2007-2013) και πρωτογενή ποιοτικά στοιχεία 
(δύο μελέτες περιπτώσεων στη Φινλανδία και την Ιταλία), η μελέτη 
αναδεικνύει τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί στη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
Παρέχονται συστάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεισφοράς των 
διαρθρωτικών ταμείων στον εν λόγω τομέα.  
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
 

Πλαίσιο 

Η κλιματική αλλαγή έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα τόσο παγκοσμίως όσο και στα 
προγράμματα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τα επιστημονικά στοιχεία και η κοινή γνώμη 
συναινούν στην ανάδειξη του θέματος σε μια από τις μεγαλύτερες μελλοντικές προκλήσεις, 
όχι μόνο από άποψη πολιτικής αλλά και στην ευρύτερη κοινωνικοοικονομική σφαίρα. 
Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή θεωρείται μέσο το οποίο θα ωθήσει την οικονομική 
ανάκαμψη και θα προλειάνει το έδαφος για τη μετάβαση σε νέες βάσεις 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.  
 
Η ΕΕ πρωτοπόρησε στον τομέα εγκρίνοντας ένα φιλόδοξο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που 
στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ). Στο πλαίσιο αυτό, η 
πολιτική συνοχής της ΕΕ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων που τέθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι περιφέρειες επηρεάζονται από την 
κλιματική αλλαγή και, ως εκ τούτου, αναμένεται από αυτές να βρουν κατάλληλες απαντήσεις 
εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους. Οι προσδοκίες που εναποτίθενται στην πολιτική 
συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης μεγάλες, καθώς η πολιτική αυτή έχει στηρίξει 
τομείς και χώρες που, κατά το παρελθόν, προσδιορίστηκαν ως οι μεγαλύτερες πηγές 
εκπομπής ΑΘ. 
 
Στόχος 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παράσχει ολοκληρωμένη ανάλυση της πιθανής 
συμβολής της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι δύο 
συναφείς στόχοι είναι:  

• να δοθεί ακριβής εικόνα των βασικών προσεγγίσεων, στρατηγικών και ειδικών μέτρων 
και μέσων που εγκρίθηκαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στις δύο 
περιόδους προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-2013· 

• να αξιολογηθεί η δυνατότητα βελτίωσης της συμβολής της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να παρασχεθεί σειρά επιχειρησιακών 
συστάσεων.  

 
Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης περιλαμβάνει τρίπτυχη 
προσέγγιση: 

• πρώτον, η μελέτη εξετάζει στοιχεία της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών 
απαντήσεων που δόθηκαν σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει δευτερογενών 
στοιχείων· 

• δεύτερον, η έκθεση χρησιμοποιεί στατιστικά δεδομένα για τους προϋπολογισμούς των 
διαρθρωτικών ταμείων και στις δύο περιόδους προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-
2013. Στόχος είναι να προσδιοριστούν τα κύρια χαρακτηριστικά των μέτρων των 
προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων τα οποία αντιμετωπίζουν την κλιματική 
αλλαγή (ποιοι τομείς πολιτικής είναι προνομιούχοι, ποια κράτη μέλη και περιφέρειες είναι 
τα πιο ενεργά)·  

• τέλος, δύο μελέτες περιπτώσεων διεξήχθησαν σε δύο κράτη μέλη, τη Φινλανδία και την 
Ιταλία, τα οποία θεωρούνται αντιπροσωπευτικά των προκλήσεων που θέτει η κλιματική 
αλλαγή και των πολιτικών απαντήσεων που δόθηκαν.  
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Πορίσματα 

Υπάρχουν σημαντικά επιστημονικά στοιχεία από πολλές πηγές ότι το κλίμα του πλανήτη 
αλλάζει και κάποιος βαθμός συναίνεσης ότι η τάση αυτή είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης 
δράσης. Η βασική αιτία της κλιματικής αλλαγής εντοπίζεται στην εκπομπή αερίων του 
θερμοκηπίου. Οι πέντε μεγαλύτερες πηγές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ των 
27 ήταν όλες κράτη μέλη της ΕΕ των 15: Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία και 
Ισπανία. Η παραγωγή δημόσιας ενέργειας και οι οδικές μεταφορές είναι οι δύο 
δραστηριότητες που ευθύνονται για τα μεγαλύτερα ποσοστά εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου (80% και 21% αντιστοίχως) στο σύνολο των εκπομπών στην ΕΕ των 15. Τα 
ΑΘ δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής· οι κίνδυνοι φυσικών 
καταστροφών είναι επίσης σημαντικοί. Η ευπάθεια της Ευρώπης απέναντι στους φυσικούς 
κινδύνους τείνει να μειώνεται από την Ανατολή προς τη Δύση λόγω περιορισμένης 
ικανότητας αντιμετώπισής τους, που συνδέεται με χαμηλότερο εθνικό ΑΕγχΠ κατά κεφαλή. 
 
Ορισμένες ιδιαίτερα φιλόδοξες πρωτοβουλίες πολιτικής έχουν προωθηθεί σε επίπεδο ΕΕ για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής. Στον πυρήνα αυτών των 
πρωτοβουλιών βρίσκεται η δέσμευση της ΕΕ για δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και για μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα σύστημα με 
ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με 
αποκορύφωμα τη δέσμη του Ιανουαρίου του 2008, η οποία υλοποιεί ένα από τα πιο 
φιλόδοξα σύνολα στόχων για το κλίμα και την ενέργεια. Θεσπίζονται συστήματα "ανώτατων 
ορίων και εμπορίας" με βάση την ποσόστωση μείωσης του πρωτοκόλλου του Κιότο σε 
μικροοικονομικό (εταιρία) και μακροοικονομικό (κράτος μέλος) επίπεδο· ωστόσο, μια σοβαρή 
αδυναμία αυτών των συστημάτων είναι ότι δεν προβλέπεται καμία κύρωση για όσους δεν 
τηρούν τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.  
 
Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες επηρεάζονται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή. Αυτή έχει 
άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις οι οποίες διαφοροποιούνται από περιφέρεια σε περιφέρεια και 
οι οποίες πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό της μελλοντικής πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ.  
 
Η πολιτική συνοχής πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της επίτευξης των 
στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Μάλιστα, οι περισσότεροι από τους τομείς που 
είναι ενδεχομένως σημαντικές πηγές εκπομπής ΑΘ είναι επίσης παραδοσιακοί τομείς 
παρέμβασης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (μεταφορές, κατασκευαστικός τομέας, υπηρεσίες, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γεωργία και διαχείριση αποβλήτων), και οι βασικοί 
δικαιούχοι της πολιτικής συνοχής της ΕΕ είναι επίσης οι σημαντικότερες πηγές εκπομπής ΑΘ 
(οι τέσσερις χώρες που έχουν λάβει τα περισσότερα κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία και 
το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ κατά κεφαλή -Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιρλανδία- έχουν 
σημειώσει επίσης τις μεγαλύτερες αυξήσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλη την 
ΕΕ).  
 
Ένα ολόκληρο κεφάλαιο της έκθεσης είναι αφιερωμένο στην ανάλυση των δαπανών των 
διαρθρωτικών ταμείων που διατέθηκαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κατά 
τις περιόδους προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-2013. Διαπιστώνεται ότι, κατά την 
περίοδο 2000-2006, τα κράτη μέλη (ΕΕ των 25) διέθεσαν περίπου 14 δισ. ευρώ (6,4% του 
συνολικού ποσού των διαρθρωτικών ταμείων) σε μέτρα που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή. Όσον αφορά την περίοδο 2007-2013, το σενάριο αλλάζει ριζικά, καθώς η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχεδιάσει να επενδύσει περίπου 51 δισ. ευρώ (κατά προσέγγιση το 
15% του συνολικού ποσού των διαρθρωτικών ταμείων) σε μέτρα που στοχεύουν στην 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και στη δημιουργία μιας οικονομίας με χαμηλές 
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εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η Πολωνία (με περισσότερα από 10 δισ. ευρώ), η Ιταλία 
και η Ισπανία είναι οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσό των διαρθρωτικών ταμείων που 
προορίζεται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με απόλυτους όρους, ενώ εάν οι 
δαπάνες αναλυθούν με σχετικούς όρους, οι χώρες που κατέχουν τις πρώτες θέσεις είναι η 
Ελλάδα (23,7%), η Ουγγαρία (19,8%) και η Σλοβενία (19,5%). 
 
Οι δαπάνες αναλύθηκαν επίσης ανά τομέα πολιτικής. Τα πεδία παρέμβασης που θεωρήθηκαν 
σημαντικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι: φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες, ενέργεια, περιβαλλοντικές υποδομές, δεξαμενές αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα, βιώσιμη κινητικότητα, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε 
αυτή, και διαχείριση και πρόληψη κινδύνων.  
 
Σύνθεση των διαρθρωτικών ταμείων ανά τομέα πολιτικής, 2000-2006 και 2007-
2013 
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Πηγή: επεξεργασία δεδομένων της ΓΔ Regio από τον συντάκτη 

 
Όπως απεικονίζεται ανωτέρω, η "βιώσιμη κινητικότητα" είναι ο τομέας που απορροφά το 
υψηλότερο ποσοστό πόρων και στις δύο περιόδους προγραμματισμού. Από το συνολικό ποσό 
των πόρων που επενδύθηκε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2000-2006, το 78% αφιερώθηκε στην ενίσχυση της βιώσιμης 
κινητικότητας, το 11% στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, το 6% στην ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, το 3% σε μέτρα που αφορούν τις 
"δεξαμενές αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα" (όπως η "αναδάσωση") και το 2% στη 
δημιουργία περιβαλλοντικών υποδομών (ατμόσφαιρα). Στην τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: 62,4% βιώσιμη κινητικότητα, 17,4% 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση, 12,8% διαχείριση και προστασία 
από κινδύνους, 5% συνδρομή στις ΜΜΕ για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον 
προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής, και περίπου 2% περιβαλλοντικές υποδομές για την 
αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
 
Ωστόσο, οι παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων μπορεί να έχουν ανάμεικτες επιπτώσεις 
στην κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, ορισμένες από τις συνηθέστερες επενδύσεις που 
στηρίζονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής αφορούν υποδομές υψηλών εκπομπών. 
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Πεδία παρέμβασης σε αυτή την κατηγορία είναι: οδοί, αυτοκινητόδρομοι, αερολιμένες, 
ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, βενζίνη και στερεά καύσιμα. Η ανάλυση του 
προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων στα πεδία αυτά καταδεικνύει ότι κατά την 
περίοδο 2000-2006 το ποσοστό τέτοιων μέτρων ήταν υψηλότερο από αυτό των φιλικών 
προς το κλίμα μέτρων (9,1% έναντι 6,5%), ενώ κατά τη νέα περίοδο συμβαίνει το αντίθετο 
(12,9% έναντι 14,9%). Είναι σαφές ότι η στήριξη τέτοιων υποδομών (αν και ίσως 
αναγκαίων για την ανάπτυξη της περιφέρειας) αυξάνει τον κίνδυνο μακροχρόνιου 
εγκλωβισμού σε παραδοσιακά συστήματα υποδομών υψηλών εκπομπών. Πρέπει να 
εξετάζονται εναλλακτικές σε αυτές τις επιλογές και διορθωτικά μέτρα, όταν είναι εφικτό.  
 
Προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στη μείωση (ή, 
αντιθέτως, στην αύξηση) των εκπομπών ΑΘ, πραγματοποιήθηκε απλή συσχετιστική ανάλυση 
ανάμεσα στον προϋπολογισμό των διαρθρωτικών ταμείων για μέτρα σχετικά με το κλίμα 
(δίκτυο επιζήμιων για το κλίμα μέτρων) και τις εκπομπές ΑΘ. Ελάχιστος ή κανένας 
συσχετισμός δεν εντοπίστηκε, και αυτό δείχνει ότι, μολονότι αποτελούν σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης, οι διαρθρωτικές δαπάνες από μόνες τους δεν μπορούν να επηρεάσουν 
σημαντικά τις κύριες τάσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, δείχνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη λαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής που δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τον στόχο της 
επίτευξης των στόχων του Κιότο (ενίοτε μάλιστα συμβάλλουν σε αύξηση των εκπομπών).  
 
Τέλος, δύο μελέτες περιπτώσεων διεξήχθησαν στην Ιταλία και τη Φινλανδία για να 
διαπιστωθεί πώς αντιμετωπίστηκε η κλιματική αλλαγή από τη διαρθρωτική χρηματοδότηση 
σε δύο χώρες που είναι αντιπροσωπευτικές διάφορων προκλήσεων που θέτει η κλιματική 
αλλαγή, και ποιες συγκεκριμένες απαντήσεις δόθηκαν. Ο στόχος της ανάλυσης ήταν να 
εντοπιστούν ειδικοί μηχανισμοί εφαρμογής και να αναδειχθούν εθνικές και περιφερειακές 
διαφορές στις επιλογές πολιτικής και τους εκτελεστικούς μηχανισμούς κατά την εφαρμογή 
πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Τα κύρια πορίσματα είναι:  
 
• μολονότι τα περισσότερα από τα σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν κατά την προηγούμενη 

περίοδο θα μπορούσαν γενικά να ταξινομηθούν στην κατηγορία της περιβαλλοντικής 
πολιτικής και όχι τόσο στην κατηγορία της ίδιας της κλιματικής αλλαγής, συνέβαλαν 
έμμεσα στη μείωση των ΑΘ (π.χ. προωθώντας την παραγωγή και χρήση βιοενέργειας) 
και αμβλύνοντας τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών (στηρίζοντας παρεμβάσεις για τη 
μείωση των υδρογεωλογικών κινδύνων)· 

• η νέα γενιά προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων είναι περισσότερο αφιερωμένη σε 
σαφείς παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή, και είναι εμφανής μια στροφή από τις πιο 
παραδοσιακές γενικές περιβαλλοντικές πολιτικές (διαχείριση υδάτων, ενεργειακή 
απόδοση και επεξεργασία αποβλήτων) σε παρεμβάσεις πιο στοχοθετημένες στην 
κλιματική αλλαγή (μείωση εκπομπών, πρόληψη κινδύνων και ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας)· 

• οι περιφέρειες του στόχου 2 διαθέτουν το μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης για τη 
στήριξη εταιρειών στο πλαίσιο πρωτοβουλιών έρευνας και καινοτομίας για πιο βιώσιμα 
προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, ενώ 
στις περιφέρειες του στόχου 1 οι επενδύσεις σε υποδομές (ιδίως βιώσιμη κινητικότητα) 
παραμένουν σημαντικές από δημοσιονομική άποψη· 

• πρόοδος έχει επίσης σημειωθεί στη χρήση δεικτών παρακολούθησης για την αναφορά 
στόχων σε σχέση με τη μείωση εκπομπών CO2, στις διαδικασίες επιλογής σχεδίων για τον 
έλεγχο της συμβολής στις περιβαλλοντικές πολιτικές, καθώς και στη χρήση ειδικών 
μεθόδων αξιολόγησης όπως η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. 
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Συμπεράσματα και συστάσεις 

• Παρά την ευρεία συναίνεση ότι το κλίμα αλλάζει όχι μόνο εξαιτίας της φυσικής 
μεταβλητότητας αλλά και εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η αδράνεια και οι 
καθυστερήσεις στην καταπολέμηση αυτής της αλλαγής υπάρχουν, συνεπάγονται κόστος 
και ποικίλλουν μεταξύ χωρών και τομέων. 

• Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία εκπέμπουν 
περισσότερο από το 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ των 27, με 
βασικές αιτίες τη δημόσια ενέργεια και τις οδικές μεταφορές.  

• Ερευνητικά σχέδια δείχνουν ότι η ευπάθεια της Ευρώπης τείνει να μειώνεται από την 
Ανατολή προς τη Δύση λόγω μεγαλύτερης ικανότητας αντιμετώπισης της ΕΕ των 15.  

• Η πολιτική συνοχής προσφέρει ευρύ φάσμα εργαλείων στις περιφερειακές και τις τοπικές 
οικονομίες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, τα 
επιζήμια για το κλίμα μέτρα απορρόφησαν υψηλότερο ποσοστό χρηματοδοτικών πόρων 
κατά την περίοδο 2000-2006 από ό,τι τα φιλικά προς το κλίμα μέτρα. 

• Κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, η επίγνωση της σοβαρότητας της κλιματικής 
αλλαγής στη χάραξη πολιτικής έχει αυξηθεί, και τα χρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά 
προγράμματα συνυπολογίζουν τις παρεμβάσεις στα πεδία της ενεργειακής απόδοσης, της 
βιώσιμης κινητικότητας και της στήριξης των εταιριών με πιο άμεσους και 
ολοκληρωμένους τρόπους, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα γενιά προγραμμάτων των 
διαρθρωτικών ταμείων είναι περισσότερο αφιερωμένη σε σαφείς παρεμβάσεις για την 
κλιματική αλλαγή. 

• Οι περιφέρειες του στόχου 2 διαθέτουν το μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης για τη 
στήριξη πρωτοβουλιών εταιρειών για έρευνα και καινοτομία με στόχο πιο βιώσιμα 
προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής, ενώ οι περιφέρειες του στόχου 1 επενδύουν 
περισσότερο σε υποδομές. 

Η έκθεση ολοκληρώνεται με μια σειρά συστάσεων:  

• Η ΕΕ πρέπει να δεσμευθεί για δραστικότερες και συνεπέστερες δράσεις για την επίτευξη 
των στόχων του Κιότο:  

· κυρώσεις για κράτη μέλη που δεν τηρούν τις ποσοστώσεις εκπομπής τους πρέπει να 
εισαχθούν σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις (αρχής γενομένης από το σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και την οδηγία για τον επιμερισμό της προσπάθειας) 
οι οποίες περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών ΑΘ. Οι εισροές από 
ποινές σε κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται 
για μέτρα υπέρ της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· 

· θέτοντας την κλιματική αλλαγή ως κορυφαία προτεραιότητα των παρεμβάσεών της 
και, παράλληλα, αποφεύγοντας τη στήριξη παρεμβάσεων υψηλών εκπομπών, εάν 
υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Πρέπει να τεθούν και να συμφωνηθούν στόχοι σε 
κάθε τομέα πολιτικής και να εφαρμοστούν κατάλληλες μεθοδολογίες αξιολόγησης, 
προκειμένου να εκτιμηθεί εάν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις και τα σχέδια συνάδουν 
με αυτόν τον πρωταρχικό στόχο.  

• Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, η Επιτροπή πρέπει:  
· να αφιερώσει με αποφασιστικότητα τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής στην 

προώθηση της στροφής προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για τους δικαιούχους της, δεσμεύοντας 
τουλάχιστον το 30% του συνολικού προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων για 
σχετικά με το κλίμα μέτρα κατά την περίοδο 2014-2021, και ενσωματώνοντάς το σε 
όλες τις παρεμβάσεις της. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε επένδυση ωφελείται από τη 
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χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής, ανεξάρτητα από τον τομέα, πρέπει να 
αξιολογείται με σκοπό τη μέτρηση της συμβολής της στην προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και στον μετριασμό της· 

· να απαιτήσει πιο κατάλληλα και συγκεκριμένα μέσα (όπως ο κλιματικός έλεγχος, η 
διαλογή για ενδεχομένως παράτολμα σχέδια κτλ.), προκειμένου να αξιολογήσει τις 
επιπτώσεις που έχουν στην κλιματική αλλαγή οι παρεμβάσεις που στηρίζονται από τη 
διαρθρωτική χρηματοδότηση· 

· ήδη για την περίοδο 2007-2013 να στηρίξει τη στροφή των περιφερειακών 
οικονομιών σε υποδομές με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ασκώντας 
πίεση στις αρχές διαχείρισης να επιλέγουν μόνο φιλικά προς το κλίμα σχέδια για την 
επίτευξη των ήδη τεθέντων στόχων.  

• Τα κράτη μέλη πρέπει:  
· να εγκρίνουν ολοκληρωμένα μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια, προκειμένου να 

παράσχουν το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων του Κιότο. 
Τα αποτελέσματα πολιτικής όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται κατάλληλα, και πρέπει να παρέχονται 
κίνητρα στους τοπικούς παράγοντες (ιδιωτικές εταιρίες, δήμους και επιχειρηματικές 
ενώσεις) να επενδύουν σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση· 

· να προωθήσουν τη χρήση των πόρων της πολιτικής συνοχής για την ενεργειακή 
απόδοση, τη βιώσιμη κινητικότητα, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτή, αποφεύγοντας παράλληλα να επενδύσουν σε μέτρα υψηλών 
εκπομπών, εάν υπάρχουν εφικτές καθαρότερες εναλλακτικές επιλογές. Μολονότι η 
διαρθρωτική χρηματοδότηση από μόνη της δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις 
εθνικές εκπομπές ΑΘ, εντούτοις μπορεί να έχει ωφέλιμα χρηματοδοτικά και πολιτικά 
αποτελέσματα μόχλευσης για την υλοποίηση παρεμβάσεων που διευκολύνουν τη 
στροφή των οικονομικών συστημάτων προς οικονομίες με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και ΑΘ· 

· να στηρίξουν δραστηριότητες έρευνας και τεχνικής βοήθειας οι οποίες προωθούνται 
σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να βοηθήσουν τους αρμόδιους για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με μέτρα της πολιτικής συνοχής να εφαρμόσουν πιο καινοτόμους 
στρατηγικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η επιστημονική 
τεχνογνωσία και η τεχνική ικανότητα για μέτρα που σχετίζονται με το κλίμα πρέπει να 
στηριχθούν περαιτέρω σε τοπικό επίπεδο. 

• Οι αρχές διαχείρισης των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει:  

· να επενδύσουν τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων σε μέτρα συνεπή με τις 
εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Θα μπορούσαν να αποφασιστούν κυρώσεις για 
όσους δεν συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Πιλοτικά μέτρα προς αυτή 
την κατεύθυνση θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της 
πολιτικής συνοχής υπό το πρίσμα της χρήσης του αποθεματικού επίδοσης1 που 
εισήχθη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006·  

 

                                    
1  Σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού 1260/1999, κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και ενιαίο έγγραφο 

προγραμματισμού υποβλήθηκε σε ενδιάμεση αναθεώρηση βάσει καταλόγου δεικτών παρακολούθησης οι οποίοι 
αξιολογούν την αποτελεσματικότητα, τη διαχείριση και τη δημοσιονομική εκτέλεση, προκειμένου να ελεγχθεί 
εάν οι στόχοι που τέθηκαν εκ των προτέρων επιτεύχθηκαν. Τα προγράμματα που πέτυχαν τους στόχους τους 
ανταμείφθηκαν με συμπληρωματικές πιστώσεις από αποθεματικό της τάξης του 4% του προϋπολογισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων που δεν διατέθηκε στην αρχή της περιόδου. Για πρώτη φορά, υπήρξε άμεση σύνδεση 
μεταξύ χορήγησης συγχρηματοδότησης και αποτελεσμάτων. 
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· να έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση και επίγνωση ειδικών τεχνικών αξιολόγησης και 
πρακτικών εφαρμογής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή που έχουν αναπτυχθεί 
επαρκώς σε διάφορους τομείς πολιτικής· συνεπώς, πρέπει να διευκολύνουν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ τομέων κατά τον σχεδιασμό και την προώθηση των 
παρεμβάσεών τους σε τοπικό επίπεδο·  

· να σχεδιάσουν κατάλληλη στρατηγική για τον συγκεκριμένο βαθμό ευπάθειάς τους, 
ανταλλάσσοντας ορθές πρακτικές με περιφέρειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
προκλήσεις. Οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι εδαφικές ιδιαιτερότητες σε 
υποπεριφερειακό επίπεδο έχουν ουσιαστική σημασία (π.χ. οι παράκτιες ζώνες σε 
σύγκριση με τις ζώνες της ενδοχώρας έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες)· 

· να προωθήσουν ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης που θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δείκτες εκπομπών ΑΘ και CO2 σε περιφερειακό επίπεδο. Η 
περιβαλλοντική οριζόντια προτεραιότητα πρέπει να συνδεθεί σαφέστερα με το θέμα 
της κλιματικής αλλαγής, και επαληθεύσιμοι στόχοι σχετικά με τη μείωση των 
εκπομπών πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της περιβαλλοντικής εκτίμησης 
προγραμμάτων και σχεδίων.  

 


