ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ ΤΗΣ ΕΕ
2014-2020
Στόχευση επενδύσεων σε Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική συνοχής οι περιφέρειες και τα Κράτη Μέλη πρέπει να
στοχεύσουν τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς για οικονομική
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας:
•
•
•
•

Έρευνα και Καινοτομία
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα

Προτεραιότητα: Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση
άνθρακα σε όλους τους τομείς
Γιατί να γίνει επένδυση στην μετάβαση προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα;
Επιδιώκοντας να πετύχουμε τους στόχους της ΕΕ σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια, μειώνεται η ενεργειακή
μας εξάρτηση.
• Μέχρι το 2020:
– Να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 %,
– Να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση κατά 20 %, και
– Να παραχθεί τουλάχιστον 20 % της καταναλωθείσας ενέργειες από ανανεώσιμες πηγές.
• Μέχρι το 2050:
– Να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 85-90 %.
Η επίτευξη αυτών των στόχων θα δημιουργήσει ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη μέσω της διεύρυνσης
των επιχειρηματικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις τεχνολογίες με μειωμένη χρήση άνθρακα και
τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας.

Πώς έχει στηρίξει η πολιτική συνοχής τη μετάβαση προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση
άνθρακα κατά την περίοδο 2007-2013;
18 δις EUR του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του ταμείου συνοχής επενδύθηκαν
σε θέματα μειωμένης χρήσης άνθρακα όπως είναι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση,
οι καθαρές αστικές μεταφορές και το δίκτυο ποδηλατοδρόμων.

Περιφερειακής
και Πολεοδομικής
Πολιτικής

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο:
Ένα ελάχιστο μερίδιο από τη χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ στην κάθε περιφέρεια θα επενδυθεί σε μέτρα στήριξης
της μετάβασης προς μια οικονομία μειωμένης χρήσης άνθρακα:
• 20 % σε περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες,
• 15 % σε περιφέρειες μετάβασης και
• 12 % σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.
Αυτό θα εξασφαλίσει μια ελάχιστη επένδυση τουλάχιστον 23 δις EUR για το 2014-2020 από το ΕΤΠΑ, ενώ επίσης
περαιτέρω επενδύσεις μέσω του ταμείου συνοχής θα στηρίξουν τη μετάβαση προς την οικονομία με μειωμένη
χρήση άνθρακα. Οι επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το ταμείο συνοχής θα περιλάβουν τους ακόλουθους τομείς:
Αύξηση της χρήσης πηγών ανανεώσιμης ενέργειας:
• Επένδυση στην παραγωγή και διανομή ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές.
• Στήριξη προγραμμάτων για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Μείωση της χρήσης ενέργειας:
•
Χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και την έξυπνη διαχείριση
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, του τομέα της στέγασης
και στο πλαίσιο της βιομηχανικής παραγωγής να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα των ΜΜΕ.
•
Μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών με τη στήριξη νέων τεχνολογιών και την προώθηση
βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας συμπεριλαμβάνοντας τα δημόσια μεταφορικά μέσα, την
ποδηλασία και το περπάτημα.
Προώθηση συστημάτων έξυπνης ενέργειας:
• Επένδυση σε έξυπνα δίκτυα για διανομή ηλεκτρισμού ώστε να εξασφαλιστεί η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.
• Ενσωμάτωση αυξημένων όγκων ανανεώσιμης ενέργειας.
Ενθάρρυνση για ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής και υλοποίησης:
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών μειωμένης χρήσης άνθρακα, ειδικότερα για της αστικές περιοχές,
που μπορεί να περιλαμβάνουν το δημόσιο φωτισμό, τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα και τα έξυπνα
δίκτυα ηλεκτρισμού.
• Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τεχνολογίες χρήσης μειωμένου άνθρακα.
Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα στηρίξει μέτρα ενίσχυσης των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης που είναι απαραίτητα ώστε να προσαρμοστούν οι δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού
δυναμικού για την απασχόληση σε τομείς σχετικούς με την ενέργεια και το περιβάλλον.

Μια νέα στρατηγική προσέγγιση
• Τα ταμεία πολιτικής συνοχής είναι κρίσιμο εργαλεία για να βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη να επιτύχουν τους
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένων των πρωταρχικών στόχων για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Τα Κράτη Μέλη πρέπει να συντάξουν «Εθνικά
Σχέδια Δράσης για τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» με προτεραιότητες την αύξηση του μεριδίου της
ενεργειακής απόδοσης και «Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση» με προτεραιότητες για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία παρέχουν μια σημαντική στρατηγική βάση για επένδυση.
• Η νέα «Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση» παρέχει περαιτέρω στρατηγικό προσανατολισμό. Απαιτεί από
τα Κράτη μέλη τη θέσπιση μέχρι τον Απρίλιο 2014 μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση
επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και
μέτρων για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων. Αυτές οι στρατηγικές θα παρέχουν
τη βάση για πραγματικά αποδοτικές επενδύσεις της πολιτικής συνοχής.
• Για την έρευνα και καινοτομία σε τεχνολογίες χρήσης μειωμένου άνθρακα, τα Κράτη Μέλη και οι περιφέρειες
ενθαρρύνονται να κάνουν πλήρη χρήση των γνώσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του «Στρατηγικό Σχέδιο
Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ)» για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και αξιοποίησης των οικονομικά
αποδοτικών τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

