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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον 
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
(2020/2074(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα τα άρθρα 3 και 
21, τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), συγκεκριμένα τα 
άρθρα 4, 11, 173 έως 178, 191 και 194, και το Πρωτόκολλο αριθ. 28 των Συνθηκών για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε κατά την 21η διάσκεψη των μερών της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21) στο 
Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (συμφωνία του Παρισιού), ιδίως το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2, τα οποία αναγνωρίζουν την τοπική, 
υποεθνική και περιφερειακή διάσταση της κλιματικής αλλαγής και της δράσης για το 
κλίμα,

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, όπως 
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, και 
ειδικότερα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, 
σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του 
Παρισιού1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της4,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2020, για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (COM(2020)0022) και την τροποποιημένη της πρότασή 
της 28ης Μαΐου 2020 (COM(2020)0460),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2020, για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) (COM(2020)0080),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2020, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και 
τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία 
μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) 
(COM(2020)0451),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/20066,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου7,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων 
για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης8,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την 

5 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
6 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
7 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
8 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/20069,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 
2019/208810,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 
12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης 
εκθέσεων πρωτοβουλίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόκληση που υπερβαίνει τα 
σύνορα και απαιτεί άμεση και φιλόδοξη δράση σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 
στον 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να αποτραπεί η απώλεια 
βιοποικιλότητας σε μαζική κλίμακα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το δυναμικό υπερθέρμανσης 
του πλανήτη (GWP) από ορυκτό φυσικό αέριο (μεθάνιο – CH4 ) είναι σημαντικά 
υψηλότερο απ’ ό,τι είχε υποτεθεί προηγουμένως·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη ενδέχεται να φθάσει 
τον 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα ήδη εντός της περιόδου 
προγραμματισμού 2021-2027 της πολιτικής συνοχής, γεγονός που καθιστά αναγκαία 
την ανάληψη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
όσον αφορά το κλίμα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία αποτελεί 
ταυτόχρονα μεγάλη ευκαιρία αλλά και πρόκληση για την Ένωση και τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες, τις πόλεις, τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες της·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής δεν προσφέρει απλώς επενδυτικές 
ευκαιρίες για την κάλυψη των τοπικών και περιφερειακών αναγκών μέσω των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), αλλά παρέχει επίσης 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, προκειμένου να μειώσει τις αναπτυξιακές 
ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και να τις βοηθήσει να 
αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις για την ανάπτυξή τους, μεταξύ άλλων μέσω 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης·

9 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
10 ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.EL
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες, η 
αντιμετώπιση των οποίων αποτελεί πρωταρχικό στόχο τη πολιτικής συνοχής, ενδέχεται 
επίσης να επιδεινωθούν από την κλιματική αλλαγή και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές 
της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελούν βασικούς 
παράγοντες για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της επείγουσας απειλής της κλιματικής αλλαγής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική κρίση συνδέεται στενά με άλλες κρίσεις όπως η 
απώλεια βιοποικιλότητας και η πανδημία COVID-19·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και κυκλική 
οικονομία πρέπει να περιλαμβάνει τους πολίτες και όλους τους τομείς της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και πρέπει να 
υποστηρίζεται από ισχυρά και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικά μέτρα για να 
διασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση που στηρίζει τη διατήρηση και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πηγές ενέργειας που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα 
υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον θα πρέπει να 
εξυπηρετούν την επιδίωξη της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πολυεπίπεδο ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης που 
βασίζεται σε μια ενεργή και εποικοδομητική εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης και των ενδιαφερόμενων μερών είναι καίριας σημασίας για τη 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα·

1. υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των ΣΒΑ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές, προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη 
μετάβαση για όλα τα εδάφη και τους πολίτες τους·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ο οποίος κατοχυρώνει τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 στη νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιάμεσων στόχων για το 2030 και το 2040·

3. τονίζει την ανάγκη οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν σαφή πολιτική 
δέσμευση για την επίτευξη των κλιματικών στόχων·

4. τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το 
αργότερο και του ενδιάμεσου στόχου έως το 2030, καθώς και τον ρόλο των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε 
αυτήν, ιδίως μέσω μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης των επενδυτικών πολιτικών·
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5. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές για το κλίμα θα πρέπει να εξυπηρετούν την επιδίωξη για 
πλήρη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων θέσεων εργασίας, και δίκαιη 
κοινωνική πρόοδο·

6. υπογραμμίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι οι δαπάνες της ΕΕ θα πρέπει να 
συνάδουν με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και την αρχή του «μη 
βλάπτειν» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

7. τονίζει ότι η βιωσιμότητα και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία που είναι 
ασφαλής, κλιματικά ουδέτερη, με ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές και 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα ως προς τη χρήση των πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης.

8. επισημαίνει ότι είναι υψίστης σημασίας η πλήρης τήρηση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και των αρχών εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, 
δεδομένου ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν άμεσες αρμοδιότητες για το 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή·

9. πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω μιας 
αποτελεσματικής μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα και 
των επιδόσεών τους, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών επιπτώσεών τους για τις 
περιφέρειες της ΕΕ·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την επίτευξη 
μιας δίκαιης μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία για όλους, με επίκεντρο 
την κοινωνική και οικονομική συνοχή·

11. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο των εθνικών κυβερνήσεων και των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η 
συμπληρωματικότητα των ΕΔΕΤ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

12. επικροτεί την πρόταση για ενίσχυση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το συμπληρωματικό ποσό που πρότεινε η 
Επιτροπή έχει περικοπεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Συμβουλίου για το Next 
Generation EU· υπογραμμίζει ότι οι περικοπές αυτές θα έθεταν σε κίνδυνο τους 
βασικούς στόχους του ταμείου·

13. επιβεβαιώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασης, πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται πλήρως οι ιδιαιτερότητες όλων των περιφερειών, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, ώστε να μην μείνει πίσω καμία περιφέρεια·

14. τονίζει ότι τα νησιά, ιδίως τα μικρά νησιά με περιορισμένη κυβερνητική αυτονομία, θα 
πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επαρκείς οικονομικούς πόρους, προκειμένου 
να παρέχουν ολοκληρωμένες, τομεακές και καινοτόμες παρεμβάσεις όσον αφορά τις 
υποδομές και την τοπική οικονομική ανάπτυξη·

15. τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα πρωτοβουλιών όπως αυτή που 
αφορά νέες ενεργειακές λύσεις οι οποίες έχουν βελτιστοποιηθεί για τα νησιά (NESOI) 
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και η πρωτοβουλία «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ» (CE4EUI), προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λειτουργική μετάβαση μεταξύ των περιόδων προγραμματισμού 2014-
2020 και 2021-2027· χαιρετίζει το Μνημόνιο του Σπλιτ, το οποίο αναγνωρίζει τον 
ηγετικό ρόλο των νησιωτικών κοινοτήτων στην ενεργειακή μετάβαση·

16. τονίζει ότι  πρέπει να εκπροσωπούνται και να υποστηρίζονται όλοι οι τομείς κατά τη 
μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες βιομηχανικές διαδικασίες, με παράλληλη διατήρηση 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας·

17. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η οδηγία φορολόγησης της ενέργειας11 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», προκειμένου να προωθηθούν οι 
βιώσιμες πηγές ενέργειας εις βάρος των ορυκτών καυσίμων το αργότερο έως το 2025, 
με ιδιαίτερη προσοχή στον κοινωνικό αντίκτυπο·

18. ζητεί το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία να συνεχίσει να 
στηρίζει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, να αντιμετωπίσει ζητήματα που 
συνδέονται με την αποδοτική χρήση των πόρων και να προωθήσει τη βιώσιμη 
κατανάλωση·

19. ζητεί η πολιτική συνοχής να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στη στήριξη των 
προσπαθειών πρόληψης των κινδύνων με στόχο την προσαρμογή στις σημερινές και 
μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

11 ΕΕ L 283 της 31.10.2013, σ. 51.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.283.01.0051.01.EL
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη βασική πρόκληση του 21ου αιώνα και στόχος της παρούσας 
έκθεσης σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις περιφερειακές περιβαλλοντικές στρατηγικές 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι να σκιαγραφήσει τον ρόλο της πολιτικής 
αυτής για τα επόμενα έτη. Τα επόμενα έτη είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, δεδομένου ότι σήμερα η 
μέση παγκόσμια θερμοκρασία είναι ήδη κατά 1,2 °C υψηλότερη (σε σύγκριση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα) και το όριο του 1,5 °C της συμφωνίας του Παρισιού ενδέχεται να 
σημειωθεί έως το τέλος του 2027 και, ως εκ τούτου, εντός του πλαισίου της πολιτικής 
συνοχής για την περίοδο 2021-2027. Συνεχίζοντας την τρέχουσα πορεία μας χωρίς μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), το όριο των 2 °C θα μπορούσε να 
καταγραφεί κατά τη δεκαετία του 2040, θερμοκρασία που αποτελεί σημείο καμπής χωρίς 
επιστροφή τουλάχιστον με την τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα. Η αύξηση των 
θερμοκρασιών κατά 4 °C έως το τέλος του αιώνα και κατά 8 °C έως το τέλος του επόμενου 
αιώνα δεν μπορεί να είναι η μελλοντική μας πορεία. Η διοργανική μελέτη της ΕΕ « 
Προκλήσεις και επιλογές για την Ευρώπη – Παγκόσμιες τάσεις με ορίζοντα το 2030» θέτει τα 
όρια με σαφή διατύπωση: «Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό είναι το μέγιστο που 
μπορεί να αντέξει ο πλανήτης· αν οι θερμοκρασίες αυξηθούν περισσότερο μετά το 2030, θα 
έρθουμε αντιμέτωπο με ακόμη περισσότερες ξηρασίες, πλημμύρες, ακραία ζέστη και φτώχεια 
για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους· τον πιθανό αφανισμό των πλέον ευάλωτων 
πληθυσμών – και στη χειρότερη περίπτωση, την ολοσχερή εξαφάνιση της ανθρωπότητας»1

Η πολιτική συνοχής είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο επενδυτικό εργαλείο στην 
Ευρώπη και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Τα επόμενα δέκα χρόνια θα σχεδιάσουν τη μελλοντική πορεία και τις πολιτικές 
δυνατότητες για τις επόμενες δεκαετίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέστησε την προσοχή, 
στις 28 Νοεμβρίου 2019, σε μια «κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης» και έδωσε έμφαση στο επενδυτικό πρόγραμμα, ζητώντας, παράλληλα, να 
αναληφθεί επειγόντως η συγκεκριμένη δράση που απαιτείται για την καταπολέμηση και τον 
περιορισμό της απειλής αυτής προτού να είναι πολύ αργά, και, ειδικότερα, την εκτεταμένη 
μεταρρύθμιση των πολιτικών της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, των 
μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η δέσμευση για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως 
το 2050 το αργότερο απαιτεί την επί τόπου λήψη επειγόντων και συγκεκριμένων μέτρων, 
ώστε να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι για το 2030 και το 2040 και να 
εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού καθώς 
και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του 
ΟΗΕ. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο το περιβάλλον· πρόκειται 
επίσης για ζήτημα οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής. Η μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο μιας κοινωνικά δίκαιης πορείας, χωρίς 
κανείς να μείνει πίσω. Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή προϋποθέτει, εν 
προκειμένω, την ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα τρία στοιχεία:

• Στην οικονομική συνοχή με βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινες θέσεις εργασίας, με 

1 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (page 8).

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf
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σεβασμό στις ανάγκες των διαφορετικών τομέων·

• Στην κοινωνική συνοχή με δίκαιη μετάβαση, κοινωνική δικαιοσύνη, κατανόηση της 
ενεργειακής φτώχειας και των ειδικών αναγκών. Το πλουσιότερο 10 % του 
πληθυσμού εκπέμπει το 52 % του CO2, ενώ το φτωχότερο 50 % του παγκόσμιου 
πληθυσμού ευθύνεται μόλις για το 7 % των εκπομπών CO2·

• Στην εδαφική συνοχή με κατανόηση των διαφορετικών αναγκών των περιφερειών της 
ΕΕ, ιδίως των νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών και της ανόδου της στάθμης 
των θαλασσών, αλλά και των αστικών περιοχών που αντιμετωπίζουν ταχύτερα 
αυξανόμενες θερμοκρασίες·

Η πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές περιβαλλοντικές στρατηγικές αποτελούν συναφή 
και σημαντικό παράγοντα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής τα προσεχή έτη. Η 
παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας σκιαγραφεί τα απαραίτητα βήματα από περιφερειακή οπτική.


