
 
Δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία για
όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες
 

Η μετάβαση σε μια κλιματική ουδέτερη οικονομία θέτει σημαντικές προκλήσεις για τις
περιοχές που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα. Μάθετε πώς το Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης μπορεί να τις στηρίξει.
 
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 κι έχει εναρμονίσει όλες
τις πολιτικές της με τον συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας. Η επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου προϋποθέτει τη μετάβαση σε μια
οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποτελεί σημαντική πρόκληση
για τις περιφέρειες που εξαρτώνται κυρίως από ορυκτά καύσιμα και βιομηχανίες με
μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα.
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής.
 
Για να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
μετάβασης, τον Ιανουάριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία του
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) ως μέρος του σχεδίου της Ευρωπαικής Πράσινης
Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα, ύψους 1 τρισ. ευρώ. Το
Κοινοβούλιο αναμένεται να διεξάγει ψηφοφορία σχετικά με τη δημιουργία του Ταμείου
κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Σεπτεμβρίου.
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•

•

Στοχευμένα κονδύλια για τις ευρωπαϊκές
περιφέρειες 
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, υιοθετώντας τη συμφωνία
που επετεύχθη με το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2020 για 17,5 δισ. ευρώ. Τα 7,5 δισ.
ευρώ προέρχονται από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2021-2027 ενώ 0 δισ. ευρώ
προέρχονται από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Όλα τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ωστόσο, οι πόροι
θα συγκεντρωθούν στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις:
τις περιφέρειες με υψηλή ένταση άνθρακα, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση
ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, λιγνίτης, τύρφη και πετρελαιούχος σχιστόλιθος). Θα
ληφθεί επίσης υπόψη η ευμάρεια της χώρας.
 
Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης προβλέπει τα εξής:
 

ποσοστό  συγχρηματοδότησης  της  τάξεως  του  85%  για  τις  λιγότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες, 70% για τις περιφέρειες μετάβασης και 50% για τις
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
παροχή  στήριξης  στις  προβληματικές  επιχειρήσεις  για  την  αντιμετώπιση
εξαιρετικών περιστάσεων σύμφωνα με τους προσωρινούς κανόνες της ΕΕ για
τις κρατικές ενισχύσεις
 

Ανθρακωρύχοι σε υπόγειο ανθρακωρυχείο. ©Peruphotoart/AdobeStock
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• στήριξη των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των νησιών από τα κράτη
μέλη που καλούνται να διαθέσουν συγκεκριμένα ποσά από τις εθνικές τους
πιστώσεις, στα πλαίσια των εδαφικών τους σχεδίων δίκαιης μετάβασης
 

Με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, θα θεσπιστεί ένας "Μηχανισμός Πράσινης
Ανασυγκρότησης", εάν αυξηθούν οι πόροι του ΤΔΜ μετά την 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι
πρόσθετοι πόροι θα κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών μελών, ενώ τα κράτη μέλη που
κατορθώνουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις βιομηχανικές
εγκαταστάσεις τους θα λαμβάνουν αυξημένη χρηματοδότηση.
 
Ο παροπλισμός ή η κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, οι
δραστηριότητες που συνδέονται με προϊόντα καπνού και οι επενδύσεις που σχετίζονται
με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση ή την
καύση ορυκτών καυσίμων δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του ΤΔΜ.
 
Μετάβαση σε μια πράσινη εποχή, χωρίς να μένει
κανένας πίσω 

Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης 
 
 
Τον Ιούνιο του 2020, η Επιτροπή εγκαινίασε την Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης για τη
στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που βρίσκονται σε περιφέρειες εξόρυξης

Πού θα επενδυθούν οι πόροι του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης;
• ΜμΕ, μικρές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσια ερευνητικά ιδρύματα

• Ψηφιακή καινοτομία και δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης και της
κοινωνικής ένταξης

• Οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια, μείωση των εκπομπών, αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες αποθήκευσης
ενέργειας

• Παραγωγή θερμότητας για τηλεθέρμανση με βάση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• "Έξυπνη" και βιώσιμη τοπική κινητικότητα

• Αναβάθμιση και απορρύπανση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων, ανάπλαση και
αποκατάσταση εδαφών

• Κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων,
της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης

• Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων για την εξεύρεση
εναλλακτικής απασχόλησης

• Παροχή βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας

• Μεταμόρφωση εγκαταστάσεων υψηλής έντασης ανθρακούχων εκπομπών
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άνθρακα και περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα. Η πλατφόρμα θα παρέχει εύκολη
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης και πηγές τεχνικής
βοήθειας.
 
Σύντομη αναδρομή 
Τον Μάρτιο του 2018, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη σύσταση ειδικού ταμείου για την
στήριξη μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης.
 
Τον Ιανουάριο του 2020, η Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση του Ταμείου Δίκαιης
Μετάβασης για τη στήριξη των περιφερειών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της
πράσινης μετάβασης.
 
Τον Ιούλιο, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στην αποδοχή του ταμείου ανάκαμψης αλλά
και σε περικοπές στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-
2027, οι οποίες επικρίθηκαν έντονα από το Κοινοβούλιο.
 
Στη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου 2020, το Κοινοβούλιο είχε ήδη καλέσει το
Συμβούλιο να αιτιολογήσει τις μαζικές μειώσεις στους προϋπολογισμούς του Ταμείου
Δίκαιης Μετάβασης και του προγράμματος InvestEU τα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας
- μια μακροπρόθεσμη προτεραιότητα της ΕΕ που δεν πρέπει να διακυβευθεί.
 
Η συμφωνία επικυρώθηκε από τα κράτη μέλη στις 25 Φεβρουαρίου 2021.
 
Μάθετε περισσότερα
Γράφημα: Ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για κλιματικά ουδέτερες ευρωπαϊκές
περιφέρειες (Οκτώβριος 2020)
Συμφωνία για τη χρηματοδότηση μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης στις περιφέρειες
της ΕΕ
ΕΚ: μεγαλύτερη στήριξη στις περιφέρειες για να στεφθεί με επιτυχία η ενεργειακή
μετάβαση
Δίκαιη μετάβαση στις περιφέρειες: στήριξη σε πολίτες, οικονομία και περιβάλλον
Περίληψη του σχεδίου έκθεσης της επιτροπής REGI - 15 Ιουλίου 2020 (στα αγγλικά)
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: νομοθετική διαδικασία
Ενημερωτικό δελτίο της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ (Ιούλιος 2020)
Μελέτη κατόπιν αιτήματος της επιτροπής REGI σχετικά με την πρόταση του ΤΔΜ
(Φεβρουάριος 2020)
Μελέτη κατόπιν αιτήματος της επιτροπής BUDG (Απρίλιος 2020)
Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης
Επεξήγηση του επενδυτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

Άρθρο

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

4 I 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0075&from=GA
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_50
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20200722IPR83804/i-sumfonia-gia-ton-proupologismo-tha-prepei-na-veltiothei-prin-tin-egkrinei-to-ek
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6183-2021-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652015/EPRS_BRI(2020)652015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652015/EPRS_BRI(2020)652015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201207IPR93210/sumfonia-gia-ti-chrimatodotisi-dikaiis-energeiakis-metavasis-stis-perifereies
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201207IPR93210/sumfonia-gia-ti-chrimatodotisi-dikaiis-energeiakis-metavasis-stis-perifereies
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86816/ek-megaluteri-stirixi-stis-perifereies-epituchi-energeiaki-metavasi
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86816/ek-megaluteri-stirixi-stis-perifereies-epituchi-energeiaki-metavasi
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200703IPR82625/dikaii-metavasi-stis-perifereies-stirixi-se-polites-oikonomia-kai-perivallon
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1624967&t=d&l=el
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-regional-development-regi/file-just-transition-fund
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/629213/IPOL_BRI(2020)629213_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/629213/IPOL_BRI(2020)629213_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651444/IPOL_STU(2020)651444_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_931
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_931
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

