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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ανακοίνωση ορίζει το ρόλο της περιφερειακής πολιτικής ως προς συµβολή της
στην εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»1, και ιδίως της εµβληµατικής
πρωτοβουλίας, «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους». Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, της 17ης Ιουνίου 2010, τόνισε την ανάγκη για πολιτική συνοχής προς υποστήριξη
της στρατηγικής αυτής, η οποία θα βοηθήσει την οικονοµία της ΕΕ στην επίτευξη µιας
βιώσιµης ανάπτυξης και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η επιτυχία στην επίτευξη των
στόχων της «Ευρώπης 2020» θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τις αποφάσεις που
λαµβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο2. Η περιφερειακή πολιτική διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της µετατόπισης σε επενδύσεις για ευφυή και βιώσιµη
ανάπτυξη µέσω των ενεργειών που µπορεί να υποστηρίξει µε στόχο την αντιµετώπιση
θεµάτων που αφορούν το κλίµα, την ενέργεια και το περιβάλλον.
Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας3 σχετικά µε την πολιτική συνοχής
εγκρίθηκαν το 2006. Η παρούσα ανακοίνωση λαµβάνει υπόψη πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις
και νοµοθετικές αλλαγές για την ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης των περιφερειών.
Συµπληρώνει την ανακοίνωση4 σχετικά µε την περιφερειακή πολιτική και την έξυπνη
ανάπτυξη, για την ενίσχυση της πολιτικής συµβολής στις διαρθρωτικές αλλαγές της
οικονοµίας και στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι αλλαγές στις
επενδυτικές προτεραιότητες της περιφερειακής πολιτικής5 πρέπει να πραγµατοποιηθούν στο
πλαίσιο του αναπροσανατολισµού της γενικής οικονοµικής πολιτικής στις προτεραιότητες
που περιγράφονται στην «Ευρώπη 2020». Με άλλα λόγια, τα περιφερειακά ταµεία πρέπει να
χρησιµοποιηθούν, όπου ενδείκνυται, για την υποστήριξη των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων6.
Λόγω της σηµερινής δηµοσιονοµικής κατάστασης στην Ένωση και των σηµαντικών
κονδυλίων που είναι ακόµη διαθέσιµα στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου
προγραµµατισµού της πολιτικής συνοχής 2007-137, η παρούσα ανακοίνωση καλεί τους
ενδιαφερόµενους φορείς της περιφερειακής πολιτικής να δράσουν χωρίς καθυστέρηση, να
επενδύσουν περισσότερο στη βιώσιµη ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσουν τα κονδύλια πιο
αποτελεσµατικά. Επίσης συνιστά στις περιφέρειες πρακτικούς τρόπους για την εφαρµογή της
πολιτικής, έτσι ώστε να αναπτύξουν µια οικονοµία µε αποτελεσµατική χρήση των
ενεργειακών πόρων, µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και µια φιλική
προς το περιβάλλον και ανταγωνιστική οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένων των
παραδειγµάτων ορθής πρακτικής που προσδιορίστηκαν στο συνοδευτικό έγγραφο εργασίας
των υπηρεσιών της Επιτροπής8. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε εθνικές και
περιφερειακές αρχές για να διευκολύνει την υλοποίηση αυτών των συστάσεων.
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2.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περίπου το 30 % του συνολικού κονδυλίου ύψους 344 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την
περιφερειακή πολιτική κατά την περίοδο 2007-2013 διατίθεται για δραστηριότητες που έχουν
ιδιαίτερο αντίκτυπο στη βιώσιµη ανάπτυξη. Μέχρι το τέλος του 2009 το 22 % αυτού του
κονδυλίου για τη βιώσιµη ανάπτυξη έχει χορηγηθεί σε συγκεκριµένα έργα που αντιστοιχούν
στο 27% του συνολικού κονδυλίου περιφερειακής πολιτικής.
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Πίνακας 1: Χορηγήσεις της πολιτικής συνοχής 2007-13 που συµβάλλουν στη βιώσιµη
ανάπτυξη
Ποσά των
εγκεκριµένων
επιχειρησιακών
προγραµµάτων

ΑΜΕΣΑ
Υδροδότηση
Λύµµατα
Απόβλητα
Ποιότητα αέρα
Προστασία της φύσης
Προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή
Οικολογική καινοτοµία
στις ΜΜΕ

∆ισ. ευρώ (στρογ.)
45,5
8,1
13,9
7,0
1,0
5,2

Ποσά που
χορηγήθηκαν στις
επιλεγµένες
δραστηριότητες µέχρι
το τέλος του 2009
∆ισ. ευρώ (στρογ.)
9,9
1,7
3,8
1,1
0,1
1,0

7,8

1,8

2,5

0,5

ΕΜΜΕΣΑ
Σιδηρόδροµος
Αστικές µεταφορές
Άλλες βιώσιµες µορφές
µεταφοράς
Ηλεκτροδότηση
Βιώσιµες µορφές
ενέργειας
Αστική και αγροτική
αναγέννηση

59,5
23,9
7,8

13,4
5,4
2,2

4,6

1,0

0,6

0,02

9,0

1,4

13,6

3,4

ΣΥΝΟΛΟ

105

23,3

%
22%
21%
27%
16%
6%
19%
23%
20%
23%
23%
28%
22%
4%
15%
25%
22%

Πηγή: Στρατηγικές εκθέσεις των κρατών µελών, Σεπτέµβριος 2009 – Ιανουάριος 2010.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά προγράµµατα ήταν κάτω από το
µέσο όρο.
Κατά την έναρξη της περιόδου προγραµµατισµού, η αποδοτική χρήση της ενέργειας και οι
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας δεν είχαν αναγνωριστεί ως προτεραιότητες, όπως συµβαίνει
σήµερα. Η οικονοµική κρίση, οι περιορισµένοι κρατικοί προϋπολογισµοί, οι διοικητικές
δυσχέρειες και η ανεπαρκής τεχνική εµπειρογνωµοσύνη σε σχετικά νέους τοµείς
δραστηριότητας για τις αρµόδιες αρχές διαχείρισης συνέβαλαν σε καθυστερήσεις στους
τοµείς αυτούς.
∆ιάγραµµα 1: Ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής 2007-2013
που συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη από τα κράτη µέλη
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Πηγή: Στρατηγικές εκθέσεις των κρατών µελών, Σεπτέµβριος 2009 – Ιανουάριος 2010.

Η εµβληµατική πρωτοβουλία µε τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους
πόρους» υπογραµµίζει τη σηµασία της κινητοποίησης των κονδυλίων της περιφερειακής
πολιτικής9 σε µια συνεκτική στρατηγική χρηµατοδότησης µε την κινητοποίηση εθνικών,
δηµόσιων και ιδιωτικών κονδυλίων. Προϋπόθεση θα είναι σαφείς εθνικές στρατηγικές. Στο
παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πολιτική συνοχής έχει
µοχλεύσει µέχρι τώρα την εθνική χρηµατοδότηση για επενδύσεις ως επί το πλείστον στην
περιβαλλοντική υποδοµή και αποκατάσταση.
∆ιάγραµµα 2: Συνολική δηµόσια δαπάνη για την προστασία του περιβάλλοντος ως
µερίδιο του ΑΕΠ (2008)
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Πηγή: Eurostat, Γ∆ REGIO

Οι ακόλουθοι χάρτες δείχνουν ότι οι σηµερινές χορηγήσεις της περιφερειακής πολιτικής θα
βοηθήσουν στην αντιµετώπιση των εντοπισµένων κενών στη βιώσιµη διαχείριση των
πόρων10 για διάφορες περιφέρειες και κράτη µέλη.
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Χάρτης 1: Κατάσταση των ΚΜ όσον αφορά «τη βιώσιµη χρήση των πόρων» και
προγραµµατισµένες επενδύσεις της πολιτικής συνοχής στη «βιώσιµη χρήση των πόρων»
κατά την περίοδο 2007-13

.
Βαθµολογία σχετικά µε τη «βιώσιµη χρήση των πόρων»
Σχετικές θέσεις των ΚΜ: όσο πιο υψηλός ο βαθµός, τόσο καλύτερη η κατάσταση

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ ECFIN

.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ REGIO

Η περιφερειακή πολιτική συγχρηµατοδότησε συστηµατικά την παροχή περιβαλλοντικής
υποδοµής για τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, βοηθώντας έτσι τις περιφέρειες
να ανταποκριθούν στο αυστηρό πλαίσιο που ορίζεται στις οδηγίες της ΕΕ. Έτσι δόθηκε
επίσης η ευκαιρία να καταστούν δυνατές βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα και,
παράλληλα, να διατηρηθεί το περιβάλλον και να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι εντός της τρέχουσας περιόδου προγραµµατισµού υπάρχει σηµαντικό
περιθώριο δράσης έτσι ώστε οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές να αξιοποιήσουν πιο
αποτελεσµατικά τους διαθέσιµους πόρους. Στα υφιστάµενα επιχειρησιακά προγράµµατα
υπάρχει περιθώριο να επανεξετάσουν τις προτεραιότητες έργων και να δροµολογήσουν νέα
έργα. Οι συστάσεις που περιέχει η παρούσα ανακοίνωση έχουν σκοπό να χρησιµεύσουν ως
οδηγός για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να επιτευχθεί η καλύτερη επιλογή των
προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις και η βέλτιστη διαχείρισή τους για την επίτευξη των
µεγαλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων από την άποψη της βιώσιµης ανάπτυξης. Η συµβουλή
αυτή βασίζεται στα καλά παραδείγµατα που έχουν παρουσιαστεί από περιφέρειες και πόλεις.
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3.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει µια προσέγγιση δύο αξόνων για την αύξηση της συµβολής
της περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιµη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
περιόδου προγραµµατισµού:
(1)

περισσότερες επενδύσεις στη βιώσιµη ανάπτυξη: ενθάρρυνση µεγαλύτερης
στρατηγικής επικέντρωσης στις επενδύσεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη µε έµφαση σε
µια οικονοµία µε αποδοτικότερη χρήση των πόρων και µε χαµηλότερες εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα· και

(2)

καλύτερες επενδύσεις στη βιώσιµη ανάπτυξη: βελτίωση των µηχανισµών
υλοποίησης της πολιτικής µε την ενίσχυση της εφαρµογής των αρχών βιώσιµης
ανάπτυξης στα επιχειρησιακά προγράµµατα.

3.1.

Άξονας ένα: Περισσότερες επενδύσεις στη βιώσιµη ανάπτυξη:

Σχετικά µε τη συµβολή στους στόχους και τις επιδιώξεις της βιώσιµης ανάπτυξης της
«Ευρώπη 2020», εντοπίστηκαν τρεις προτεραιότητες: οικονοµία χαµηλών εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα, υπηρεσίες σχετικές µε το οικοσύστηµα και τη βιοποικιλότητα και
οικολογική καινοτοµία.
Μετάβαση στην οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα: επικέντρωση σε
επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στα κτίρια, στις ανανεώσιµες µορφές
ενέργειας και καθαρές µεταφορές
Κατά τα τελευταία χρόνια εκδόθηκαν διάφορα σηµαντικά πολιτικά µέτρα της ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένης της δέσµης µέτρων για το κλίµα και την ενέργεια του 2008, του άξονα
τεχνολογίας του ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου για τις ενεργειακές τεχνολογίες και της
αναδιατυπωµένης οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων.
• Περιφέρειες και πόλεις θα πρέπει να εκµεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες στις επενδύσεις
ενέργειας σε κτίρια.
Τα κτίρια ευθύνονται για το 41 % της κατανάλωσης ενέργειας και, συνεπώς, αποτελούν
σηµαντικό τοµέα για επενδύσεις11 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2020. Αυτές
οι επενδύσεις µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και στη
δηµιουργία τοπικών θέσεων εργασίας.
Οι τροποποιήσεις του κανονισµού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)12 έχουν επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής του για βιώσιµες επενδύσεις στον τοµέα της
ενέργειας για τα κτίρια.
Ενώ η περιφερειακή πολιτική έχει χρηµατοδοτήσει, κατά παράδοση επενδύσεις στην
αποδοτικότητα της ενέργειας µόνο για δηµόσια και εµπορικά κτίρια, είναι πλέον δυνατόν τα
κονδύλια αυτά να χρησιµοποιηθούν στον οικιστικό τοµέα σε όλα τα κράτη µέλη. Έως το 4 %
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των εθνικών χορηγήσεων ΕΤΠΑ µπορεί πλέον να χορηγηθεί για ενεργειακές επενδύσεις στο
στεγαστικό τοµέα στο πλαίσιο της στήριξης της κοινωνικής συνοχής. Εάν τα κράτη µέλη
αποφασίσουν να αναπρογραµµατίσουν αναλόγως, θα µπορούσε να ανακατανεµηθεί στη
διάρκεια των τρεχόντων προγραµµάτων ένα ποσό ύψους 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Επιπλέον, για την ενθάρρυνση της µεγαλύτερης χρήσης των µέσων της αγοράς, µια άλλη
ρυθµιστική τροποποίηση13 επέκτεινε τη χρήση των µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής στην
αποδοτικότητα της ενέργειας στα κτίρια, συµπεριλαµβανοµένων και των υφιστάµενων
στεγαστικών µονάδων. Οι αρµόδιες διαχειριστικές αρχές θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν
γρήγορα αυτές τις νέες ευκαιρίες λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο που διαδραµατίζουν οι τοπικές
αρχές σε αυτόν τον επενδυτικό τοµέα.
• Περιφέρειες και πόλεις θα µπορούσαν να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιµες
µορφές ενέργειας και στην αποδοτική χρήση της ενέργειας, ανάλογα µε το τοπικό
ενεργειακό δυναµικό τους.
Η επίτευξη του στόχου της ΕΕ, το 20 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται
το 2020 από ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, θα µπορούσε να συµβάλει στη δηµιουργία
πρόσθετων θέσεων εργασίας, πολλές από τις οποίες θα βρίσκονταν στις περιοχές που
πραγµατοποιήθηκαν οι εν λόγω επενδύσεις. Επίσης σηµαντικό είναι το δυναµικό δηµιουργίας
θέσεων εργασίας που συνεπάγεται η αποδοτική χρήση της ενέργειας.
Οι αρµόδιες διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να θεωρούν τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
και την αποδοτική χρήση της ενέργειας ως κινητήριους µοχλούς ανάπτυξης, ιδίως σε
αγροτικές και παράκτιες περιοχές, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις νήσους, µε την
αξιοποίηση του θαλάσσιου δυναµικού ενέργειας. Η περιφερειακή πολιτική µπορεί επίσης να
βοηθήσει στην ανάπτυξη των βιώσιµων µορφών ενέργειας στα συστήµατα αστικής
θέρµανσης και συνδυασµένης παραγωγής ενέργειας. Επίσης σηµαντικές είναι οι επενδύσεις
σε διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (∆Ε∆-E) και σε τοπικά ευφυή δίκτυα διανοµής.
• Οι αρµόδιες διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε έργα που
βελτιώνουν την αποδοτικότητα των πόρων στον τοµέα των µεταφορών.
Στον τοµέα των µεταφορών, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αποδώσουν οι επενδύσεις
σε καθαρά δηµόσια µέσα µεταφοράς και στον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα. Σύµφωνα µε τις τελευταίες συστάσεις της ΕΕ14, οι περιφέρειες και οι πόλεις
ενθαρρύνονται να εκµεταλλευτούν πλήρως τις υφιστάµενες χορηγήσεις της ΕΕ για την
υποστήριξη της στροφής σε αποδοτικές µορφές µεταφοράς. Καθαρά αστικά µέσα δηµόσιων
µεταφορών, µε µέγιστη αύξηση της χρήσης καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχηµάτων
και µη µηχανοκίνητων τρόπων µεταφοράς, όπως ο σιδηρόδροµος, αποτελούν προτεραιότητα,
ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιτάχυνση της υλοποίησης της ενδεικτικής
χορήγησης από την ΕΕ 19 δισεκατοµµυρίων ευρώ στις προτεραιότητες του σιδηροδροµικού
δικτύου στο πλαίσιο του ∆Ε∆-Μ.
Σε σχέση µε το ∆Ε∆-Μ, τα κονδύλια της περιφερειακής πολιτικής πρέπει να επικεντρωθούν
περισσότερο στην υλοποίηση του κεντρικού δικτύου µε υψηλή προστιθέµενη αξία της ΕΕ µε
στόχο την εξάλειψη των κρίσιµων σηµείων συµφόρησης, ιδίως σε διασυνοριακά τµήµατα, τη
σύνδεση διατροπικών κόµβων και την προώθηση της διαλειτουργικότητας.
13
14
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 832/2010
COM(2009)279 τελικό
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Βιώσιµες ευρωπαϊκές πόλεις
Έως το 75 % των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) παράγονται στις πόλεις15, οι
οποίες, συνεπώς, πρέπει να διαδραµατίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη µιας
οικονοµίας µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και µε αποδοτική χρήση των
πόρων. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κλαδικά σχέδια, όπως καθαρά µέσα δηµόσιων
µεταφορών και αποδοτική χρήση ενέργειας στα κτίρια, ή αν πρόκειται για πιο ολιστικές
προσεγγίσεις, τέτοιου είδους µέτρα για την αντιµετώπιση της επέκτασης των πόλεων, είναι
ουσιαστικό οι σχεδιαστές αστικής ανάπτυξης να εξετάζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν όλα τα διαθέσιµα µέσα για την προώθηση της βιώσιµης
ανάπτυξης. Στα καλά παραδείγµατα περιλαµβάνονται:
- η συνεκτική προσέγγιση στις επενδύσεις βιώσιµης ενέργειας στη επαρχία της Βαρκελώνης
(ES) µέσω του Συµφώνου των ∆ηµάρχων και του µηχανισµού ELENA (Ευρωπαϊκή
Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας),
- η υποστήριξη στις επενδύσεις ενέργειας σε οικιστικά κτίρια στη Λιθουανία µε τη
δηµιουργία του Ταµείου JESSICA µε κονδύλιο 227 εκατοµµυρίων ευρώ.
Υπηρεσίες οικοσυστήµατος: στο επίκεντρο η διατήρηση και η µεγέθυνση του δυναµικού
του φυσικού περιβάλλοντος
Η ΕΕ δεν πέτυχε τον στόχο της για το 2010 σχετικά µε την ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας. Για την επιτάχυνση των προσπαθειών τα κράτη µέλη συµφώνησαν να
θέσουν έναν νέο στόχο για το 202016, ο οποίος θα υποστηρίξει την αναµενόµενη νέα
στρατηγική για την βιοποικιλότητα της ΕΕ. Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ δεσµεύτηκε στα
αποτελέσµατα της πρόσφατης διάσκεψης της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα
(ΣΒΠ)17, συµπεριλαµβανοµένης της έναρξης εργασίας σχετικά µε τη διαδικασία
κινητοποίησης πόρων για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της για τη βιοποικιλότητα
2011-2020.
• Οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές πρέπει να επενδύουν στο φυσικό κεφάλαιο ως πηγή
οικονοµικής ανάπτυξης.
Ο αέρας, το νερό, η γη, τα είδη, το έδαφος και οι θάλασσες συγκαταλέγονται στους φυσικούς
πόρους που είναι σηµαντικοί για την ευηµερία µας, καθώς και για τις οικονοµικές µας
προοπτικές. Ο όρος «υπηρεσίες οικοσυστήµατος», που χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην αξιολόγηση του οικοσυστήµατος για τη χιλιετία 2004 των Ηνωµένων Εθνών,
αναφέρεται σ' αυτά τα οφέλη που προκύπτουν από τη φύση και τα οποία µπορεί να χαθούν αν
δεν διατηρηθούν. Η διατήρηση των οικοσυστηµάτων οδηγεί σε βιώσιµες θέσεις εργασίας και
κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη. Το 16,8 % περίπου των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας

15
16
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http://www.worldenergyoutlook.org/index.asp
«Να ανασχέσει την απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβάθµιση των υπηρεσιών οικοσυστήµατος
στης ΕΕ µέχρι το 2020, να τις αποκαταστήσει στο µέτρο του δυνατού και να αναβαθµίσει τη
συµµετοχή της ΕΕ στην ανάσχεση της παγκόσµιας απώλειας βιοποικιλότητας».
∆έκατη σύνοδος της ∆ιάσκεψης των Μερών της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ
COP10), Nagoya, Οκτώβριος 2010

10

EL

συνδέονται έµµεσα µε τoν φυσικό πλούτο18. Για παράδειγµα, η εκτιµώµενη αξία της
γονιµοποίησης µε έντοµα για τη γεωργία της Ευρώπης είναι 22 δισεκατοµµύρια ετησίως19.
• Οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν τα κονδύλια της
περιφερειακής πολιτικής για την πρόληψη φυσικών κινδύνων ως στοιχείο διατήρησης των
φυσικών πόρων και προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή.
Η πρόληψη κινδύνων µπορεί να αποτελέσει αποτελεσµατική επένδυση εφόσον το κόστος των
προληπτικών µέτρων είναι πολλές φορές µικρότερο από το πιθανό κόστος αποκατάστασης.
Καλά σχεδιασµένα έργα πρόληψης κινδύνου µπορούν να διατηρήσουν τις υπηρεσίες
οικοσυστήµατος, όπως είναι η ποιότητα και ποσότητα νερού και τα οφέλη της
βιοποικιλότητας, της γεωργίας και των παράκτιων περιοχών. Με την ενίσχυση του
ανασχετικού ρόλου της φύσης µπορεί επίσης να ενισχυθεί η προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή η οποία επιφέρει συχνότερα σοβαρές φυσικές καταστροφές.
• Οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην «πράσινη
υποδοµή».
Η «πράσινη υποδοµή» αναφέρεται στα δάση, τους ποταµούς, τις παράκτιες ακτές, τα πάρκα,
τους οικοδιαδρόµους και άλλα φυσικά ή ηµιφυσικά φαινόµενα τα οποία αποτελούν
θεµελιώδη στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήµατος. Η ανάπτυξη πράσινης
υποδοµής από τελεί το µοχλό για τη διατήρηση βιώσιµου περιβάλλοντος στο οποίο είναι
δυνατή η ευηµερία της οικονοµίας και της κοινωνίας µας. Ιδίως, παρέχει βοήθεια για την
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και συµβάλλει στη δηµιουργία και στη σωστή
διαχείριση των οικολογικών δικτύων. Συνεπώς, οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές πρέπει να
φροντίζουν ώστε να εξετάζεται πλήρως ο αντίκτυπος στις φυσικές περιοχές και η χρήση των
γαιών στην αξιολόγησή τους για όλα τα έργα υποδοµής. Η χρήση των ενδεικνυόµενων
µέσων, όπως η ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και λεκανών απορροής
ποταµών πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όταν ενδέχεται να επηρεαστούν περιοχές του Natura
2000.
Για µια ολοκληρωµένη διαχείριση υπηρεσιών οικοσυστήµατος
• Αποκατάσταση των κοιτών απορροής των πληµµυρών για την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή, διατηρώντας ταυτόχρονα άλλες πολύτιµες υπηρεσίες του
οικοσυστήµατος, όπως τη διαθεσιµότητα καθαρού νερού (HU).
• Ανάπτυξη πράσινων υποδοµών, όπως τους οικοδιαδρόµους για την εξασφάλιση της
λειτουργίας των δικτύων Natura 2000 (PL).

18
19
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TEEB: «The Economics of Ecosystems and Biodiversity': 'TEEB for Local and Regional Policy
Makers»
Gallai et al. 2009
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Οικολογική καινοτοµία: επικέντρωση στην κινητοποίηση συµπράξεων καινοτοµίας και
τεχνολογίας πληροφοριών
Η οικολογική καινοτοµία είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στην επιδίωξη της ενεργειακής
απόδοσης, της ανταγωνιστικότητας και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
• Οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές πρέπει να υποστηρίξουν περισσότερο την οικολογική
καινοτοµία.
Η οικολογική καινοτοµία µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων
και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς. Για
παράδειγµα, η οικολογική βιοµηχανία αποτελεί πλέον έναν από τους µεγαλύτερους
βιοµηχανικούς τοµείς που απασχολεί περίπου 3,4 εκατοµµύρια ανθρώπων. Κατά τα
τελευταία έτη έχει αυξηθεί κατά 8 % ετησίως, ενώ 600 000 πρόσθετες θέσεις εργασίας
δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2004-200820.
• Οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές θα πρέπει να υποστηρίξουν σύµπλεγµα φορέων στον
τοµέα της πράσινης τεχνολογίας µέσω εταιρικών σχέσεων µε επιχειρήσεις.
Η γεωγραφική συγκέντρωση ανεξάρτητων οµίλων επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυµάτων και
άλλων φορέων καινοτοµίας, που συχνά αναφέρονται ως «σύµπλεγµα φορέων» αποτελούν
σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία των περιφερειών. Οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές
καλούνται να υποστηρίξουν περιβαλλοντικές και ενεργειακές κοινοπραξίες µε βάση τις
εταιρικές σχέσεις µεταξύ των δηµόσιων και ιδιωτικών συντελεστών ως µέσο για την
επιτάχυνση των επενδύσεων στην οικολογική καινοτοµία.
• Οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν περιφερειακή
χρηµατοδότηση για την προώθηση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας
(ΤΠΕ) για την πράσινη οικονοµία.
Τα δίκτυα υποδοµής ΤΠΕ21, από κοινού µε τις καινοτόµες υπηρεσίες και εφαρµογές, είναι ο
προσδιοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των πράσινων τεχνολογιών και της οικολογικής
καινοτοµίας. Συνεπώς, οι αντίστοιχες τεχνολογίες θα πρέπει να συντονίζονται και να
χρησιµοποιούνται µε τρόπο ώστε να είναι αµοιβαία επωφελείς. Έξυπνα δίκτυα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και έξυπνα συστήµατα µεταφορών
είναι παραδείγµατα στα οποία οι ΤΠΕ επιφέρουν σηµαντική πρόσθετη αξία και υποστηρίζουν
τη µείωση των εκποµπών ρύπων, ενώ παρέχουν και νέες ευκαιρίες για οικολογικές
καινοτοµίες στην αγορά.
Περιφέρειες που αξιοποιούν το δυναµικό των πράσινων τεχνολογιών και των
οικολογικών καινοτοµιών
• Ανάπτυξη εγκάρσιας στρατηγικής για την προώθηση της οικολογικής καινοτοµίας σε
περιφερειακά συµπλέγµατα φορέων (AT).

20
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«The most competitive industries are the most resource efficient and the other way round» στη µελέτη
που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχέδιο ENV.G.1/ETU/2007/0041
COM(2010) 245 τελικό/2, το «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη» υπογραµµίζει µια σειρά
ενεργειών στον τοµέα αυτό
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• Επένδυση σε συνεκτικά προγράµµατα υποστήριξης επιχειρήσεων για την παροχή βοήθειας
σε ΜΜΕ, ώστε να βελτιώσουν την αποδοτική χρήση των πόρων (UK).
Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και εξασφάλιση ότι οι άνθρωποι έχουν τις σωστές
δεξιότητες για τη δηµιουργία µια κοινωνίας µε αποδοτική χρήση των πόρων. Το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο µπορεί να παρέχει βοήθεια στην απελευθέρωση των δεξιοτήτων, της
δηµιουργικότητας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της ικανότητας του εργατικού
δυναµικού για καινοτοµία, σύµφωνα µε την εµβληµατική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες
δεξιότητες και θέσεις εργασίας» της στρατηγικής «Eυρώπη 2020» .
Είναι σηµαντικό οι ενέργειες της περιφερειακή πολιτικής να σχεδιάζονται σε συνέργια µε
άλλες πολιτικές της ΕΕ σε όλα τα παραπάνω πεδία. Οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές
ενθαρρύνονται σθεναρά να εκµεταλλευτούν τη συµπληρωµατική υποστήριξη που προσφέρει
η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, το πρόγραµµα LIFE+, το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας
και ανάπτυξης (Ε&Α) και το πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας.
3.2.

Άξονας δύο: Καλύτερες επενδύσεις

Η ένταξη των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης22 στην υλοποίηση των προγραµµάτων του
Περιφερειακού Ταµείου θα βελτιώσει τον αντίκτυπό τους στη βιωσιµότητα των περιφερειών,
χωρίς να χρειάζονται άλλα προληπτικά µέτρα ή µέσα.
Ενσωµάτωση της βιωσιµότητας σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του σχεδίου
• Τα µελήµατα της βιώσιµης ανάπτυξης πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα κάθε
σχεδίου από το σχεδιασµό µέχρι την υλοποίηση και την παρακολούθηση.
Μολονότι έχει εµπεδωθεί πλέον ως έννοια στη σκέψη των περισσότερων υπευθύνων για τη
λήψη πολιτικών αποφάσεων και των υπευθύνων για τη διαχείριση προγραµµάτων, η βιώσιµη
ανάπτυξη δεν έχει ενταχθεί επαρκώς στη σύλληψη, υλοποίηση και αξιολόγηση όλων των
ενεργειών. Η συνεχής προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του σχεδίου αποτελεί
το κλειδί για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των περιφερειακών κονδυλίων23. Οι
αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν µακροπρόθεσµη προοπτική κατά
τη σύγκριση του κόστους του «κύκλου ζωής» εναλλακτικών µεθόδων επενδύσεων, π.χ.
συµπεριλαµβάνοντας τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας στους
υπολογισµούς τους.
• Οι περιφέρειες και οι πόλεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν περισσότερο την ανάθεση
οικολογικών δηµόσιων συµβάσεων.
Οι οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις (Ο∆Σ) µπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα
των ευρωπαίων προµηθευτών αγαθών και υπηρεσιών. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τις
δηµόσιες συµβάσεις επιτρέπουν στις δηµόσιες αρχές να λαµβάνουν υπόψη τις κλιµατικές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες στις διαδικασίες τους σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων. ∆ιατίθεται ήδη µια σειρά τεχνικών και µεθόδων24 για την ενθάρρυνση της
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Η Επιτροπή Brundtland (1987) την όρισε ως την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της σύγχρονης
γενεάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές
τους ανάγκες
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση αριθ. 3/2009
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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χρήσης Ο∆Σ. Η περιφερειακή πολιτική µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση της
πρόκλησης σχετικά µε την κατάρτιση και την ενηµέρωση των υπευθύνων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων σε όλα τα επίπεδα των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
• Κατάρτιση σωστών δεικτών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.
Η Eurostat έχει αναπτύξει µια σειρά δεικτών για τη βιώσιµη ανάπτυξη η οποία µπορεί να
βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να καθορίσουν τους δικούς τους πίνακες
αποτελεσµάτων για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η περιφερειακή πολιτική µέσω της τεχνικής
συνδροµής της, µπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης και
παρακολούθησης25, ώστε να βοηθήσει τους υπευθύνους για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων
να αποφασίσουν σχετικά µε τις µορφές επένδυσης, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν
καλύτερα στην εφαρµογή των προγραµµάτων για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2).
Ορθή πρακτική στο σχεδιασµό του κύκλου ζωής του σχεδίου
• Εκπόνηση ειδικού περιβαλλοντικού οδηγού για την υποστήριξη των εργοληπτών κατά την
προετοιµασία και επιλογή των έργων (SE)·
• Προώθηση τη ανάθεσης οικολογικών δηµοσίων συµβάσεων στην περιφέρεια Hradec
Králové (CZ) µε διαγωνισµό µεταξύ πόλεων και άλλων θεσµικών οργάνων σχετικά µε την
ορθή πρακτική·
• Ορισµός συγκεκριµένων δεικτών σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και
την απερήµωση για την παρακολούθηση της προόδου (BG)
Έλεγχος των επενδύσεων όσον αφορά την προσαρµοστικότητα στο κλίµα και την
αποδοτική χρήση των πόρων
• Οι αρµόδιες για τη διαχείριση των σχεδίων αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τα επιχειρησιακά
προγράµµατα και σχέδια από την άποψη της προσαρµοστικότητάς τους στο κλίµα.
Ο έλεγχος προγραµµάτων και σχεδίων, όχι µόνον όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον αλλά και την πιθανή ευαισθησία τους έναντι της κλιµατικής αλλαγής, είναι ένας
σηµαντικός παράγοντας για την αύξηση της ικανότητας προσαρµογής της περιφέρειας. Η
λευκή βίβλος για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή ενθαρρύνει τις περιφέρειες να
αναπτύξουν «περιφερειακές στρατηγικές προσαρµογής» µέχρι το 2012. Τα κράτη µέλη και οι
περιφέρειες θα πρέπει να χρησιµοποιούν τα τρέχοντα κονδύλια περιφερειακής πολιτικής για
τη χρηµατοδότηση αυτών των νέων στρατηγικών και της υλοποίησής τους.
• Οι αρµόδιες για τη διαχείριση σχεδίων αρχές θα πρέπει να διοχετεύσουν τις επενδύσεις
τους προς τις επιλογές µε αποδοτικότερη χρήση των πόρων.
Όταν πραγµατοποιούνται επενδύσεις σε σηµαντικές περιβαλλοντικές υποδοµές θα πρέπει να
δίνεται µεγαλύτερη προσοχή σε επιλογές που ανταποκρίνονται στις επονοµαζόµενες
προτεραιότητες για τα απόβλητα και το νερό, οι οποίες περιλαµβάνονται στη νοµοθεσία της
ΕΕ26. Αυτό σηµαίνει ότι προτίµηση θα πρέπει δοθεί πρώτα στην πρόληψη αποβλήτων,
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Βλέπε µέσο χρηµατοδότησης του άνθρακα «NECATER» (FR) ως παράδειγµα ορθής πρακτικής στο
SEC(2011) 92
Οδηγία πλαίσιο για το νερό 2000/60/EΚ και οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/EΚ

14

EL

κατόπιν στην επαναχρησιµοποίηση, στη συνέχεια στην ανακύκλωση, την ανάκτηση, όπως η
ανάκτηση ενέργειας. Η διάθεση αποβλήτων είναι η επιλογή της έσχατης λύσης. Τα σχέδια
διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να δώσουν σαφή προτεραιότητα στην πρόληψη αποβλήτων
και στην ανακύκλωση αντί στις άλλες επιλογές.
Για το νερό, οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε
σχέδια µε στόχο την εξοικονόµηση του νερού, τη µεγαλύτερη αποδοτικότητα στη χρήση
νερού, την πολιτική τιµολόγησης του νερού ή των µέτρων κόστους-οφέλους για τη διαχείριση
της ζήτησης. Συγκεκριµένα παραδείγµατα είναι η µείωση των διαρροών στις σωληνώσεις, η
εγκατάσταση συλλεκτών όµβριων υδάτων ή η επαναχρησιµοποίηση ανακυκλωµένου νερού.
Αυτές οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις µπορούν να επεκταθούν σε άλλες περιοχές, κατόπιν
αξιολόγησης των επιλογών επενδύσεων από την άποψη της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Ορθή πρακτική στον έλεγχο επιχειρησιακών προγραµµάτων από την άποψη της
προσαρµοστικότητας στο κλίµα και της αποδοτικής χρήσης των πόρων
• Αναλυτική εξέταση από άποψη κλίµατος ενός σχεδίου για τη αναγέννηση παράκτιας
περιοχής µε στόχο τη λήψη απόφασης για τη µετατόπιση παράκτιας οδού (FR)·
• Ένταξη της ανακύκλωσης, της λιπασµατοποίησης και µιας µονάδας παραγωγής ενέργειας
µέσω βιοαερίου στη δηµοτική µονάδα διαχείρισης αποβλήτων στο Sant'Antnin (MT).
.
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Καλύτερη διακυβέρνηση
Η περιφερειακή πολιτική κατέχει µοναδική θέση για να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων
της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη ως «πολιτική µε τοπική βάση» η οποία προωθεί τη
διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα και τις συµπράξεις ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων στο
πλαίσιο ολοκληρωµένων στρατηγικών.
• Η δηµόσια διοίκηση και οι υπεύθυνοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων στα κράτη µέλη
χρειάζεται να εντάξουν τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης στο γενικό πλαίσιο της χάραξης
πολιτικής.
Οι στόχοι της «Ευρώπης 2020» θα επιτευχθούν πιο αποτελεσµατικά αν τα κονδύλια της
περιφερειακής πολιτικής χρησιµοποιηθούν ως µέρος ενός ευρύτερου πολιτικού πλαισίου για
την παροχή της αναγκαίας ασφάλειας δικαίου και των κατάλληλων κινήτρων. Στην πράξη,
αυτό σηµαίνει ότι τα προγράµµατα και τα σχέδια θα πρέπει να συνοδεύονται από αλλαγές στο
κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο.
• Οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές πρέπει να διευρύνουν τις συµπράξεις και να
ενισχύσουν το στρατηγικό περιεχόµενο της επιτροπής παρακολούθησης των
προγραµµάτων.
Η καλύτερη διακυβέρνηση είναι σηµαντική για την επίτευξη της βιωσιµότητας όπως
επιβεβαιώθηκε από πρόσφατες εκ των υστέρων αξιολογήσεις της πολιτικής συνοχής για την
περίοδο 2000-2006. Πρόκειται για ουσιαστικό στοιχείο στην προσπάθεια να επιτευχθεί
αποδοχή και συναίνεση ενός κοινού οράµατος µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών που θα
αποτελέσει την κινητήρια δύναµη για την υλοποίηση της στρατηγικής και του προγράµµατος.
Η συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών χρειάζεται
να αρχίσει νωρίς και να συνεχιστεί καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου προγραµµατισµού. Οι
επιτροπές παρακολούθησης πρέπει να αναθεωρούν κατά περιόδους την πρόοδο στην επίτευξη
των συµφωνηµένων στόχων της στρατηγικής και των προγραµµάτων, καθώς και την
πιθανότητα να χρειάζεται κάποιος σηµαντικός αναπροσανατολισµός. Η ανάπτυξη θεµατικών
δικτύων σε εθνικό επίπεδο µε τις αρµόδιες αρχές µπορεί, επίσης, να βελτιώσει τη
βιωσιµότητα των προγραµµάτων.
Ορθές πρακτικές στη διακυβέρνηση για την ενίσχυση της βιωσιµότητας
• ∆ίκτυα εθνικών και περιφερειακών περιβαλλοντικών αρχών (ES, IT, PL, UK, DE, ΕL) σε
σχέση µε τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής·
• Ανάπτυξη ικανοτήτων µη κυβερνητικών οργανώσεων για να αναλάβουν δράση ως
πολιτικοί εταίροι (SI).
• Ενθάρρυνση της µεγαλύτερης µόχλευσης στη χρήση της χρηµατοδότησης της ΕΕ και στην
εξερεύνηση καινοτόµων προσεγγίσεων χρηµατοδότησης.
Με την οικονοµική κρίση, τα κράτη δεν µπορούν πλέον να έχουν τη δυνατότητα να
βασίζονται µόνο στη χρηµατοδότηση του δηµόσιου τοµέα. Οι ιδιωτικές εταιρείες µπορούν
και πρέπει να εµπλέκονται περισσότερο, όπως, π.χ., στο σχεδιασµό, την κατασκευή και τη
λειτουργία της υποδοµής. Η εφαρµογή της αρχής ο «ρυπαίνων πληρώνει» χρειάζεται να
επιταχυνθεί και να θεωρείται ως σηµαντικό στοιχείο στο σχέδιο βιωσιµότητας.
Ως περαιτέρω βήµα, τα όργανα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής θα πρέπει να επιδιώκουν την
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επίτευξη καλύτερης µόχλευσης των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων. Στο πλαίσιο
περιφερειακής πολιτικής θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πολύ περισσότερο
χρηµατοδοτικά µέσα JEREMIE και JESSICA, καθώς και να αποκοµίζονται διδάγµατα
άλλα µέσα, όπως ο µηχανισµός χρηµατοδότησης µε επιµερισµό των κινδύνων
χρησιµοποιείται στα ερευνητικά προγράµµατα-πλαίσιο της ΕΕ.

της
τα
από
που

• Αξιοποίηση όλων των οφελών από τις διασυνοριακές ενέργειες.
Οι περιφέρειες θα πρέπει να επενδύσουν στη βιώσιµη ανάπτυξη µέσω της ενσωµάτωσης των
πολιτικών που επηρεάζουν τα εδάφη και τις θάλασσες της ΕΕ, ειδικότερα τις παράκτιες
ζώνες, τα δάση και τις λεκάνες απορροής ποταµών µε υψηλό δυναµικό βιοποικιλότητας. Η
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και των περιφερειών στο πλαίσιο συνεκτικών
ενοτήτων ενεργειών και σε συγκεκριµένες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές, όπως οι
θαλάσσιες λεκάνες, θα προσφέρει επιπλέον προστιθέµενη αξία.
Ειδικότερα, οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές θα πρέπει να εκµεταλλευτούν πλήρως τις
ευκαιρίες που παρέχει η διασυνοριακή, ενδοπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία,
σύµφωνα µε το νέο στόχο εδαφικής συνοχής που εισήγαγε η συνθήκη της Λισαβόνας. Οι
στρατηγικές για τη Βαλτική θάλασσα και την περιοχή του ∆ούναβη απεικονίζουν την αξία
της δράσης σε µακροπεριφερειακό επίπεδο.
4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ενώ µεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της περιφερειακής πολιτικής µπορούν να
προβλεφθούν µόνο στο επόµενο πολυετές χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο, η παρούσα
ανακοίνωση ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι αρµόδιες για τη διαχείριση αρχές µπορούν να
αναπροσαρµόσουν τα τρέχοντα προγράµµατα της περιφερειακής πολιτικής στους στόχους
της βιώσιµης ανάπτυξης της Ευρώπης 2020. Καλούνται οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
αρχές να αναλάβουν δράση αµέσως και να κάνουν καλύτερη χρήση των διαθέσιµων
κονδυλίων για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης σε κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια. Αυτές
οι ενέργειες πρέπει να ενταχθούν συµπληρωµατικά στο πλαίσιο της εµβληµατικής
πρωτοβουλίας µε τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους» και
στους στόχους για το κλίµα και την ενέργεια της «Ευρώπης 2020»27.
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Παράρτηµα 1 – Ενέργειες για την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιµη ανάπτυξη της
«Ευρώπης 2020» µέσω της περιφερειακή πολιτικής και των κονδυλίων της.
Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες ενθαρρύνονται:
• Να αναπροσαρµόσουν τις δαπάνες στο πλαίσιο των υφιστάµενων προτεραιοτήτων των
προγραµµάτων για την προώθηση της µετάβασης σε µια οικονοµία αποδοτικής χρήσης
των πόρων και χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και να εξετάσουν την ανάγκη
για τροποποιήσεις του προγράµµατος, µε βάση τη συµπληρωµατική υποστήριξη που
προσφέρει η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, το πρόγραµµα LIFE+, το 7ο πρόγραµµαπλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) και το πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και
καινοτοµίας όσον αφορά:
• την αποδοτική χρήση της ενέργειας, τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και την
απαλλαγή των µεταφορών από τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα·
• τις υπηρεσίες σχετικά µε το οικοσύστηµα, ιδίως τις υπηρεσίες προστασίας της
βιοποικιλότητας, προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και πρόληψης φυσικών
καταστροφών·
• την υποστήριξη της οικολογικής καινοτοµίας µέσω συµπλεγµάτων φορέων και
υπηρεσιών και εφαρµογών ΤΕΠ.
• Να εξασφαλίσουν τη συστηµική ενσωµάτωση των αρχών βιωσιµότητας σε κάθε βήµα του
κύκλου ζωής του σχεδίου µε ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των
πόρων·
• Να αντιµετωπίσουν την κλιµατική αλλαγή στον χωροταξικό σχεδιασµό,
συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών, περιφερειακών και µακροπεριφερειακών
στρατηγικών, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις υπερεθνικές περιοχές που συνδέονται µε
λεκάνες θαλασσών και ποταµών·
• Να πραγµατοποιήσουν ειδικές αξιολογήσεις και να συµπεριλάβουν το αντίστοιχο τµήµα
εντός των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων τους ώστε
να αξιολογηθεί ο βαθµός στον οποίο τα προγράµµατα που υποστηρίζονται από την
περιφερειακή πολιτική ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραµµές που ορίζονται στην
παρούσα ανακοίνωση·
• Να εξετάσουν, στο πλαίσιο των εθνικών προγραµµάτων µεταρρύθµισης, την ευελιξία που
προσφέρεται εντός των επιχειρηµατικών προγραµµάτων για τον αναπροσανατολισµό των
κονδυλίων της περιφερειακής πολιτικής προς τις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020·
• Να αρχίσουν την προετοιµασία για τα προγράµµατα της επόµενης γενιάς σχετικά µε:
• τη µεγαλύτερη θεµατική επικέντρωση στις πράσινες επενδύσεις και τη
µετατόπιση σε µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές ρύπων άνθρακα και φιλικής
προς το κλίµα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα µια ολοκληρωµένη προσέγγιση όσον
αφορά τη βιώσιµη αστική και/ή αγροτική ανάπτυξη, και λαµβάνοντας πλήρως
υπόψη το εδαφικό πλαίσιο και τις ευκαιρίες·
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• τη δηµιουργία ικανότητας, µε τη χρήση κονδυλίων τεχνικής βοήθειας, µε τη
συµµετοχή τοπικών, περιφερειακών φορέων και ΜΚΟ στις στρατηγικές
προσαρµογής και µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής στην περιφέρεια.
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Παράρτηµα 2 – Ενέργειες για την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιµη ανάπτυξη της
«Ευρώπης 2020» µέσω της περιφερειακής πολιτικής και των κονδυλίων της.
Η Επιτροπή δεσµεύεται για ταχεία εξέταση και υποστήριξη σε κάθε αίτηση
αναπρογραµµατισµού της χρηµατοδότησης προς τις προτεραιότητες της «Ευρώπης
2020» και θα συνεργαστεί:
• Με διεθνή και εθνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για τη µόχλευση πόρων και, όπου
ενδείκνυται, τη µέγιστη δυνατή χρήση των χρηµατοδοτικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένης
της πιο εντατικής χρήσης των µέσων JEREMIE και JESSICA. Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
στη βιώσιµη ενέργεια σε οικιστικά κτίρια µε βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις των
κανονισµών για τα διαρθρωτικά ταµεία·
• Με τις αρµόδιες αρχές στα κράτη µέλη και στις περιφέρειες για την ανάπτυξη
στοχευοµένων πιλοτικών πρωτοβουλιών και σεµιναρίων για την εκπόνηση προτάσεων που
περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση·
• Για να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές µε θεµατική πραγµατογνωµοσύνη
στην υλοποίηση και παρακολούθηση προγραµµάτων·
• Για να κινητοποιήσει τους διαθέσιµους πόρους στα υφιστάµενα επιχειρησιακά
προγράµµατα µε σκοπό τη δηµιουργία θεσµικής ικανότητας προκειµένου να εξασφαλιστεί
η εφαρµογή των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης και να απελευθερωθούν τα σηµεία
συµφόρησης, ιδίως µε το JASPERS·
• Για την παροχή περαιτέρω συνδροµής στα κράτη µέλη µε σκοπό την κινητοποίηση της
διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας των προγραµµάτων τους για την προώθηση της
περιφερειακής βιώσιµης ανάπτυξης και ώστε να διευκολυνθεί σε όλα τα διοικητικά
επίπεδα η προετοιµασία του αγωγού σχεδίων·
• Για τον εντοπισµό και την ενθάρρυνση περαιτέρω ανταλλαγής ορθής πρακτικής µεταξύ
των κρατών µελών σε τοµείς που σχετίζονται µε τη βιώσιµη ανάπτυξη µέσω
πρωτοβουλιών όπως «Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή» ή το ∆ικτυακό
Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ESPON).
•
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