KOHEZIJSKA POLITIKA EUA ZA
RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020.
ciljna ulaganja u glavne prioritete rasta

Prema novoj kohezijskoj politici države članice moraju ulaganja EU-a usmjeriti na četiri
ključna područja ekonomskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta:
•
•
•
•

istraživanje i inovacije
informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)
podršku za prijelaz na gospodarstvo s malim udjelom ugljika

Prioritet: podrška za prijelaz na gospodarstvo s malim udjelom ugljika u svim sektorima
Zašto ulagati u prijelaz na gospodarstvo s malim udjelom ugljika?
Usklađivanjem s klimatskim i energetskim ciljevima EU-a smanjuje se naša energetska ovisnost
• Do 2020.:
- smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20 %
- povećati energetsku učinkovitost za 20 % i
- proizvesti najmanje 20 % potrošene energije iz obnovljivih izvora
• Do 2050.:
- smanjiti emisije ugljika za 85 % do 90 %
Postizanjem tih ciljeva otvorit će se nove prilike za gospodarski razvoj proširivanjem poslovnih i istraživačkih
aktivnosti na tehnologije s malim udjelom ugljika i stvaranjem novih ekoloških radnih mjesta.

Kako je kohezijska politika podržavala prijelaz na gospodarstvo s malim udjelom ugljika
u razdoblju od 2007. do 2013.?
18,5 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) i kohezijskog fonda uloženo je u područja
djelovanja s malim udjelom ugljika kao što su obnovljiva energija, energetska učinkovitost, čisti gradski prijevoz
i biciklističke staze.

Kohezijska politika za razdoblje od 2014. do 2020. to će dodatno proširiti:
Minimalni udio sredstava iz EFRR-a za svaku regiju bit će uložen u mjere za poticanje prijelaza na gospodarstvo
s malim udjelom ugljika:
• 20 % više u razvijenim regijama;
• 15 % više u regijama u tranziciji; i
• 12 % više u manje razvijenim regijama.
Regionalna
i urbana
politika

Time će se zajamčiti ulaganje od najmanje 23 milijarde eura u razdoblju od 2014. do 2020. iz EFRR-a, a prijelaz
na gospodarstvo s malim udjelom ugljika podržat će se i dodatnim sredstvima iz kohezijskog fonda. Sredstvima
iz EFRR-a i kohezijskog fonda bit će obuhvaćena sljedeća područja:
Veća iskorištenost obnovljive energije:
• Ulaganje u proizvodnju i distribuciju energije iz obnovljivih izvora;
• Podrška za projekte čija je svrha podizanje svijesti o važnosti obnovljive energije te njezina veća upotreba
u javnom i privatnom sektoru.
Manja potrošnja energije:
• Financiranje projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti i pametno upravljanje energijom u javnim
infrastrukturama, uključujući javne zgrade, stambene zgrade i industrijsku proizvodnju, radi povećanja
konkurentnosti, osobito MSP-ova;
• Smanjenje emisija iz prijevoznih sredstava putem podrške za razvoj novih tehnologija i poticanja održive
modularne gradske mobilnosti, što obuhvaća javni prijevoz, bicikliranje i hodanje.
Promicanje pametnih energetskih sustava:
• Ulaganje u pametne mreže za distribuciju električne energije radi veće energetske učinkovitosti;
• Integracija sve većih količina obnovljive energije.
Poticanje integriranog pristupa donošenju i implementaciji politika:
• Razvoj integriranih strategija za mali udio ugljika, osobito za urbana područja, koje mogu obuhvaćati uličnu
rasvjetu, održivu modularnu gradsku mobilnost i pametne mreže električne energije;
• Promicanje istraživanja i inovacija u području tehnologija s malim udjelom ugljika.
Europski socijalni fond podržavat će i mjere za jačanje obrazovnih sustava i sustava obuke koji su radnoj snazi
potrebni za stjecanje vještina i kvalifikacija za rad u sektorima vezanima uz energetiku i okoliš.

Novi strateški pristup
• Fondovi kohezijske politike ključni su alat koji državama članicama omogućuje postizanje ciljeva određenih
strategijom „Europa 2020“, uključujući glavne ciljeve vezane uz obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost.
Države članice moraju sastaviti „nacionalne akcijske planove za obnovljivu energiju“, koji sadrže prioritete za
povećanje udjela obnovljivih izvora energije, te „nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost“, koji
sadrže prioritete za poboljšanje energetske učinkovitosti, a oni će biti važna strateška osnova za ulaganja.
• Daljnje strateške smjernice iznesene su u novoj „Direktivi o energetskoj učinkovitosti“. Prema njoj države
članice do travnja 2014. moraju donijeti dugoročnu strategiju ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada,
uključujući politike i mjere poticanja isplativih temeljitih renovacija. Strategije će biti temelj doista učinkovitim
ulaganjima putem kohezijske politike.
• Za istraživanje i inovacije u području tehnologija s malim udjelom ugljika državama članicama i regijama
preporučuje se da u potpunosti iskoriste znanja stečena u sklopu „strateškog plana razvoja energetske
tehnologije“ ne bi li ubrzale razvoj i primjenu isplativih tehnologija s malim udjelom ugljika.

