
 
Σχέδιο ύψους 1 τρισ. ευρώ  για τη χρηματοδότηση
δράσεων για το κλίμα
 

Ανακαλύψτε πώς η Ευρώπη σκοπέυει να χρηματοδοτήσει έργα για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής και την υποστήριξη των περιοχών που πλήττονται από τη
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.
 
Μόλις ένα μήνα μετά την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε λεπτομερή πρόταση σχετικά με τον τρόπο
χρηματοδότησής της, τον Ιανουάριο του 2020. Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας, γνωστό και ως "Βιώσιμη Ευρώπη", στοχεύει να προσελκύσει
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ κατά την επόμενη
δεκαετία. Το επενδυτικό πλάνο συζητήθηκε στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου την Τρίτη

Άρθρο
24-06-2021 - 19:19
20200109STO69927

Φωτοβολταϊκά - © Shutterstock.com/Franco Lucato

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

1 I 6
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee


14 Ιανουαρίου.
 
Ποια η σημασία του; 
Η μετατροπή της ΕΕ σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 απαιτεί μαζικές
επενδύσεις σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επίτευξη ενός ενδιάμεσου στόχου μείωσης των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 απαιτεί πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις
ύψους 260 δισ. ευρώ.
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής
 
Από πού προέρχονται τα κονδύλια; 
Περίπου το ήμισυ των συνολικών κεφαλαίων θα αντληθεί από τον μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ, μέσω διάφορων προγραμμάτων που χρηματοδοτούν έργα για το
κλίμα και το περιβάλλον, όπως είναι, για παράδειγμα τα γεωργικά ταμεία, το πρόγραμμα "
Ορίζων Ευρώπη", το πρόγραμμα "Life", καθώς και τα περιφερειακά κονδύλια και τα
κονδύλια συνοχής που θα διαθέσουν το 30% τουλάχιστον των περιφερειακών πόρων για
κλιματική δράση.
 
Η διαδικασία αυτή πρόκειται να προσελκύσει επιπλέον συγχρηματοδότηση από τα κράτη-
μέλη. Αναμένεται να κινητοποιηθούν επιπρόσθετες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις
μέσω των προγραμμάτων InvestEU και του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων
Εκπομπών (ΣΕΔΕ), ενώ κι άλλοι πόροι πρόκειται να αντληθούν μέσω του νέου
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος στοχεύει να υποστηρίξει τις περιοχές που
πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, όπως είναι οι
περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εξόρυξη άνθρακα.
 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
Ο μηχανισμός θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), με
νέα κονδύλια ύψους 7,5 δισ. ευρώ, στις χρηματοδοτικές εισροές του InvestEU και σε
δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ), σε συνδυασμό με τη στήριξη του
προϋπολογισμού της ΕΕ.
 
Όλα αυτά τα εργαλεία αναμένεται να κινητοποιήσουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις
- χρήματα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των εργαζομένων για
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, τη στήριξη των επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης, τις επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και τη θερμομόνωση των
κατοικιών.
 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180703STO07129/pos-katapolema-i-ee-tin-klimatiki-allagi
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20210617STO06481/zotikis-simasias-i-chrimatodotiki-stirixi-ton-perifereion-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20210617STO06481/zotikis-simasias-i-chrimatodotiki-stirixi-ton-perifereion-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20170213STO62208/to-sustima-emporias-dikaiomaton-ekpompon-tis-ee-kai-i-metarruthmisi-tou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20170213STO62208/to-sustima-emporias-dikaiomaton-ekpompon-tis-ee-kai-i-metarruthmisi-tou


Οι επενδύσεις του ταμείου στοχεύουν να βοηθήσουν τις περιοχές που εξαρτώνται
ιδιαίτερα από τα ορυκτά καύσιμα, όπως το καύσιμο, που καλύπτει το ένα τέταρτο
περίπου της παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ. Ο τομέας του άνθρακα στην ΕΕ απασχολεί
238.000 άτομα σε ανθρακωρυχεία και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε
περισσότερες από 100 ευρωπαϊκές περιοχές - από την Πολωνία έως την Ισπανία. Το 2015
υπήρχαν 128 ανθρακωρυχεία σε 12 κράτη μέλη και 207 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με
καύση άνθρακα σε 21 κράτη μέλη.
 
"Στέλνουμε ένα μήνυμα προς τους ανθρακωρύχους της Αστούριας, της Δυτικής
Μακεδονίας ή της Σιλεσίας, στους συλλέκτες τύρφης στα ιρλανδικά Μίντλαντς, στις
περιοχές της Βαλτικής που βασίζονται στον πετρελαιοφόρο σχιστόλιθο και σε πολλούς
ακόμα. Γνωρίζουμε ότι η μετάβαση προς μια κλιματική ουδέτερη οικονομία είναι
δύσκολη και πως αν και οι προοπτικές για ένα διαφορετικό μέλλον - ένα καθαρότερο
μέλλον - είναι γενικά ευπρόσδεκτες, το μονοπάτι σήμερα δείχνει τρομακτικό".
 
"Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης αποτελεί δέσμευση ότι η ΕΕ στέκεται στο πλευρό
σας σε αυτή τη μετάβαση", δήλωσε στις 14 Ιανουαρίου 2020 ο εκτελεστικός
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, που είναι αρμόδιος για την
Πράσινη Συμφωνία.
 
Τον Μάιο του 2020, η Επιτροπή τροποποίησε την πρόταση για το Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης για να
αντιμετωπίσει την πανδημία Covid-19.
 
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στις 18 Μαΐου 2021,
εγκρίνοντας τη συμφωνία που συνήφθη με το Συμβούλιο (τον Δεκέμβριο του 2020) για
τη χρηματοδότηση μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης στις περιφέρειες της ΕΕ. Το
πακέτο περιλαμβάνει 7,5 δισ. ευρώ από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για
την περίοδο 2021-2027 και επιπλέον 10 δισ. ευρώ από το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ.
 
Το ταμείο θα εστιάσει στη στήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, των
εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των νησιών ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα μείνει
κανείς πίσω στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία.
 
Η πρόσβαση των κρατών μελών σε χρηματοοικονομική στήριξη θα εξαρτάται από το
κατά πόσο έχουν εγκρίνει στόχους σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να καταστούν
κλιματικά ουδέτερα έως το 2050. Από τη χρηματοδότηση αποκλείονται οι επενδύσεις σε
ορυκτά καύσιμα και η καύση απορριμμάτων.
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642217/EPRS_BRI(2019)642217_EN.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210517IPR04110/17-5-dis-euro-gia-na-min-meinei-kaneis-piso-sti-metavasi-stin-prasini-oikonomia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201207IPR93210/sumfonia-gia-ti-chrimatodotisi-dikaiis-energeiakis-metavasis-stis-perifereies
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20210128STO96608/covid-19-pos-tha-leitourgei-o-michanismos-anakampsis-kai-anthektikotitas
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20200903STO86310/dikaii-metavasi-se-mia-prasini-oikonomia-gia-oles-tis-europaikes-perifereies


2) Ειδικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος
InvestEU 
 
 
Το πρόγραμμα InvestEU θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 45 δισ. ευρώ σε έργα
'Δίκαιης Μετάβασης' για την περίοδο 2021-2027, δίνοντας προτεραιότητα στη
χρηματοδότηση έργων για το κλίμα, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. 
 
Το InvestEU, που δημιουργήθηκε το 2018, αποτελεί το εμβληματικό πρόγραμμα
επενδύσεων της ΕΕ με στόχο την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.
 
Στα τέλη Μαίου 2020, η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση του προϋπολογισμού του
προγράμματος και τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης έργων βιώσιμων υποδομών σε
20 δισ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 75 δισ. ευρώ εγγυημένων από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ. 
 
Τον Μάρτιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα InvestEU που παρέχει
κίνητρα για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και εγγυάται την απλούστερη πρόσβαση
σε χρηματοδότηση.

 Όμορφο δάσος την άνοιξη © Shutterstock.com/Simon Bratt
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210304IPR99206/investeu-egkrisi-gia-to-programma-stratigikon-kai-kainotomon-ependuseon


•

•

•

•

Με εγγυήσεις ύψους 26 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το InvestEU
αναμένεται να αποφέρει επενδύσεις 400 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στόχος του είναι να στηρίξει τους ζωτικούς τομείς υγειονομικής περίθαλψης και
βιώσιμα έργα που στηρίζουν τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της ΕΕ -
το 38% του συνολικού προϋπολογισμού αναμένεται να διατεθεί σε βιώσιμες υποδομές.
 
Μάθετε πώς το InvestEU θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε δράσεις για το κλίμα.
 
3) Μηχανισμός δανειοδότησης του δημόσιου τομέα 
Ο μηχανισμός δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, με συνεισφορά από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1,5 δισ. ευρώ, θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να δανείσει 10 δισ.
ευρώ, ποσό που αναμένεται με τη σειρά του να κινητοποιήσει δημόσιες επενδύσεις
ύψους 25 έως 30 δισ. ευρώ για τη στήριξη στόχων δίκαιης μετάβασης
 
Οι στηριζόμενες επενδύσεις θα περιλαμβάνουν υποδομές ενέργειας και μεταφορών,
δίκτυα τηλεθέρμανσης και μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της
ανακαίνισης κτιρίων, καθώς και κοινωνικές υποδομές.
 
Τον Ιούνιο του 2021, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν,
τον Απρίλιο, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον
μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα. Εξασφάλισαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
 

Επιχορήγηση που θα αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού ποσού του δανείου
για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. 
Χρηματική βοήθεια για την προετοιμασία προτάσεων για έργα που σκοπεύουν
να επωφεληθούν από τους πόρους της εν λόγω δανειακής διευκόλυνσης. 
Διατάξεις που διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες
της ΕΕ, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισότητα των φύλων. 
Στα κριτήρια επιλεξιμότητας,  στην περίπτωση που η ζήτηση υπερβεί  τους
διαθέσιμους πόρους, θα περιλαμβάνονται έργα δικαιούχων που βρίσκονται σε
λιγότερο  ανεπτυγμένες  περιφέρειες  και  εκείνων  που  προτείνουν  σχέδια
απαλλαγής από εκπομπές διοξειδίων του άνθρακα και στηρίξουν έργα που
συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και
την ενέργεια έως το 2030 και του στόχου για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως
το 2050.
 

Σε ψηφοφορία που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2020 σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο
"Βιώσιμη Ευρώπη" για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας, οι ευρωβουλευτές
εξέφρασαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο να προκύψει κενό στις πράσινες επενδύσεις
εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού. Τόνισαν ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να σέβεται
τις αρχές της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας,
περιορίζοντας ταυτόχρονα τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, ενισχύοντας την
ανταγωνιστικότητα και δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20200604STO80509/viosimi-chrimatodotisi-pros-ena-koino-sustima-taxinomisis-prasinon-ependuseon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20210225STO98708/investeu-to-programma-tis-ee-gia-ti-stirixi-viosimon-kai-kainotomon-ependuseon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210621IPR06641/egkrisi-enischusis-se-perifereies-gia-ti-metavasi-stin-klimatiki-oudeterotita
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201109IPR91117/ek-gia-prasini-sumfonia-europaikes-ependuseis-gia-viosimes-drastiriotites


Μάθετε περισσότερα
Αξιολόγηση της πρότασης σχετικά με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης (στα αγγλικά)
Δελτίο Τύπου
Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη: οι πρώτες αντιδράσεις των ευρωβουλευτών
Το ΕΚ κηρύσσει κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης
Έρευνα (2018): Περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα - ευκαιρίες και επερχόμενες
προκλήσεις
Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης: μέριμνα ώστε κανείς να μη μείνει στο περιθώριο
Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα InvestEU (στα αγγλικά)
Έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για την Πράσινη Οικονομία
Χρηματοδοτώντας την πράσινη μετάβαση: το ΕΚ ζητάει τη βελτίωση των υφιστάμενων
σχεδίων (16 Οκτωβρίου 2020)
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https://research4committees.blog/2020/02/18/assessment-of-the-just-transition-fund-proposal/
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69902/stirixi-stin-europaiki-prasini-sumfonia-kai-kalesma-gia-pio-filodoxi-proseggisi
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20191203IPR68087/europaiki-prasini-sumfonia-oi-protes-antidraseis-ton-eurovouleuton
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20191121IPR67110/to-ek-kirussei-katastasi-klimatikis-ektaktis-anagkis
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_39
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/investeu-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_37
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201012IPR89122/financing-the-ecological-transition-ep-calls-for-improvements-to-current-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201012IPR89122/financing-the-ecological-transition-ep-calls-for-improvements-to-current-plans

