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Συνοπτική παρουσίαση 
I Η κλιματική αλλαγή συνιστά παγκόσμια πρόκληση με σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή 
μας και η ΕΕ έχει θέσει δικούς της φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπισή της. Η 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στηρίζεται στους στόχους αυτούς και 
συνίσταται στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις πολιτικές και στα ταμεία της 
ΕΕ και στην ανάληψη δέσμευσης για δαπάνη ποσοστού του προϋπολογισμού της ΕΕ για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα 
σημαίνει μέτρηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από διάφορες πηγές στην επίτευξη 
των στόχων για το κλίμα. 

II Το 2011, η Επιτροπή ανακοίνωσε τον στόχο της δαπάνης τουλάχιστον του 20 % του 
προϋπολογισμού της ΕΕ της περιόδου 2014-2020 υπέρ της δράσης για το κλίμα. Το 2018, 
έθεσε έναν περισσότερο φιλόδοξο στόχο για τον προτεινόμενο για την περίοδο 
2021-2027 προϋπολογισμό της ΕΕ – να αφιερωθεί το 25 % των δαπανών για τη στήριξη 
των στόχων για το κλίμα. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε 
320 δισεκατομμύρια ευρώ υπέρ της δράσης για το κλίμα την περίοδο 2021-2027, ήτοι 
προβλεπόμενη αύξηση κατά 114 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την περίοδο 
2014-2020. Με την Πράσινη Συμφωνία, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, 
επιδιώχθηκε να καθοριστούν εκ νέου οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον και 
επιβεβαιώθηκε η τιμή-στόχος του 25 %. Η Επιτροπή επιδίωκε την κινητοποίηση 
τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ σε βιώσιμες επενδύσεις κατά την επόμενη 
δεκαετία, με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και άλλες δημόσιες και 
ιδιωτικές πηγές. Τον Μάιο του 2020, η Επιτροπή τροποποίησε τις προτάσεις της για την 
περίοδο 2021-2027 λόγω της σχετικής με την COVID-19 κρίσης. 

III Η παρούσα επισκόπηση δεν αποτελεί έλεγχο. Στόχος της είναι η επικαιροποίηση της 
προηγούμενης ανάλυσης του ΕΕΣ σχετικά με την παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως συνέστησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Με τις προηγούμενες εργασίες μας σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ για το 
κλίμα (ειδική έκθεση 31/2016) επιβεβαιώθηκε ότι καταβάλλονται φιλόδοξες 
προσπάθειες και ότι, συνολικά, η Επιτροπή έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
επίτευξη της τιμής- στόχου για την περίοδο 2014-2020. Ωστόσο, επισημάνθηκε επίσης ο 
κίνδυνος να αποδειχθούν οι προσπάθειες αυτές ανεπαρκείς ως προς τον στόχο, καθώς 
και ορισμένες μεθοδολογικές αδυναμίες οι οποίες οδηγούν σε υπερεκτίμηση των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
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IV Η παρούσα επισκόπηση έχει διττό στόχο: αφενός, την παρακολούθηση της 
συνέχειας που δόθηκε στην προηγούμενη έκθεσή μας όσον αφορά τις ενέργειες της 
Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα 
στην περίοδο 2014-2020 και την παρουσίαση των σχετικών στοιχείων και, αφετέρου, την 
εξέταση της περισσότερο φιλόδοξης δέσμευσης για δαπάνη τουλάχιστον του 25 % του 
μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα. Εστιάζουμε στους 
τομείς πολιτικής της γεωργίας, της συνοχής και της έρευνας, οι οποίοι συνεισφέρουν 
περισσότερο στη δέσμευση αυτή για την περίοδο 2021-2027. 

V Για την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα, η Επιτροπή εφαρμόζει 
μεθοδολογία βασιζόμενη στους ακόλουθους τρεις συντελεστές, οι οποίοι αποτελούν 
προσαρμογή των δεικτών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ): συντελεστής 100 % αποδίδεται σε χρηματοδότηση της ΕΕ με σημαντική 
συνεισφορά στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, συντελεστής 40 % σε χρηματοδότηση 
με μέτρια συνεισφορά και συντελεστής 0 %, σε χρηματοδότηση με μηδενική ή αμελητέα 
συνεισφορά. Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ο απλός και ρεαλιστικός χαρακτήρας 
της, αλλά μπορεί να έχει επίσης ως αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των δαπανών. 

VI Το 2019, η Επιτροπή ανέφερε ότι το ποσοστό των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ που συνδέεται με το κλίμα αναμένεται να φτάσει το 19,7 % για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020. Η μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δαπανών για 
το κλίμα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από τη δημοσίευση της έκθεσης του 
ΕΕΣ του 2016. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υπερεκτιμά τη συνεισφορά ορισμένων 
καθεστώτων της κοινής γεωργικής πολιτικής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
Στην παρούσα επισκόπηση, αναδεικνύουμε τον κίνδυνο ορισμένες δαπάνες της 
γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής να επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή. Ο 
τομέας της έρευνας εμφανίζει υστέρηση όσον αφορά την επίτευξη της φιλόδοξης τιμής-
στόχου της διάθεσης του 35 % των δαπανών υπέρ της δράσης για το κλίμα. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
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VII Στα μέσα του 2020, ο προϋπολογισμός για την περίοδο προγραμματισμού 
2021-2027 τελεί υπό εξέταση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως 
και η κοινή γεωργική πολιτική και το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Η δράση για το 
κλίμα παραμένει βασική προτεραιότητα της Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027. 
Σύμφωνα με σειρά δημοσιεύσεων, οι αναμενόμενες συνεισφορές ορισμένων γεωργικών 
καθεστώτων στις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα έχουν υπερεκτιμηθεί. Οι 
συντάκτες τους θεωρούν ότι η μεθοδολογία της Επιτροπής για την παρακολούθηση των 
δαπανών για το κλίμα πρέπει να επανεξεταστεί προκειμένου να καταστεί πιο αξιόπιστη. 
Εξετάζουν επίσης τη δυνατότητα συμψηφισμού της χρηματοδότησης της ΕΕ, με την 
αντιστάθμιση τυχόν επενδύσεων με αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα με πρόσθετες 
δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα. Συνολικά, υπάρχουν ενδείξεις ότι, βάσει των 
τρεχουσών προτάσεων της Επιτροπής, η αξιόπιστη αύξηση των δαπανών που σχετίζονται 
με το κλίμα σε 25 % του προϋπολογισμού της ΕΕ θα αποτελέσει πρόκληση. 
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Εισαγωγή 

Δαπάνες για το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

01 Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που επηρεάζουν 
τη ζωή μας σήμερα. Οι συνέπειές της περιλαμβάνουν αύξηση της θερμοκρασίας, 
μεταβολές των προτύπων υετού, αύξηση της ξηρασίας και των ακραίων καιρικών 
φαινομένων, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και λιώσιμο πάγων. Η κλιματική αλλαγή 
έχει συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, αλλά και για την άγρια ζωή, την οικονομία και 
άλλους τομείς (βλέπε γράφημα 1). 

Γράφημα 1 – Η κλιματική αλλαγή έχει συνέπειες 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

02 Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
τόσο μέσω των πολιτικών της όσο και μέσω της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους. Σε 
αυτούς περιλαμβάνονται τιμές-στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μεγαλύτερη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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03 Αντί της δημιουργίας ειδικού μέσου χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, η Επιτροπή επέλεξε να ενσωματώσει τη διάσταση του κλίματος στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Η προσέγγιση αυτή συνίσταται στην ενσωμάτωση της δράσης για 
το κλίμα στις πολιτικές, τα προγράμματα και τα ταμεία της ΕΕ και στην ανάληψη 
δέσμευσης για δαπάνη ποσοστού του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το 
κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα (ή παρακολούθηση 
της χρηματοδότησης για το κλίμα) σημαίνει μέτρηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
των διαφόρων πηγών στους κλιματικούς στόχους. 

04 Στηριζόμενη στους στόχους της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
(βλέπε σημείο 02), η Επιτροπή ανακοίνωσε το 2011 τον στόχο να δαπανήσει τουλάχιστον 
το 20 % (ένα ευρώ στα πέντε) του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 
υπέρ της δράσης για το κλίμα1. Η Επιτροπή παρουσιάζει ετησίως στοιχεία σχετικά με τις 
συνολικές δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στην ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση 
και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ, στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, και, 
αρχής γενομένης από το 2019, στην επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων. 

05 Το 2018, στην πρότασή της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), 
η Επιτροπή έθεσε έναν περισσότερο φιλόδοξο στόχο για την ενσωμάτωση της διάστασης 
του κλίματος σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ. Ο νέος αυτός στόχος αφορούσε τη διάθεση 
ποσοστού 25 % των δαπανών της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα2, ήτοι ενός ευρώ στα 
τέσσερα. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτή η πρόταση του 2018 προβλέπει τη διάθεση 
320 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) υπέρ της δράσης για το κλίμα κατά την 
περίοδο 2021-2027. Το ποσό αυτό συνιστά αύξηση κατά 114 δισεκατομμύρια ευρώ σε 
σύγκριση με την περίοδο 2014-2020 (βλέπε γράφημα 2). Τον Μάιο του 2020, η Επιτροπή 
τροποποίησε τις προτάσεις της για την περίοδο 2021-2027 λόγω της σχετικής με την 
COVID-19 κρίσης. Έως τον Μάιο του 2020 δεν είχαν γνωστοποιηθεί επικαιροποιημένα 
στοιχεία για τις δαπάνες για το κλίμα. Το ΠΔΠ δεν είχε εγκριθεί κατά τον χρόνο σύνταξης 
της παρούσας επισκόπησης. 

                                                      
1 COM(2011) 500 final: «Προϋπολογισμός για την “Ευρώπη 2020”», Μέρος IΙ, σ. 13. 

2 COM(2018) 321 final: «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, 
ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027». 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_el_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_el_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-general-budget-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30-3472afbc7a7e.0008.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
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Γράφημα 2 – Τιμές-στόχος για τις δαπάνες που συνδέονται με τη δράση 
για το κλίμα (τον Απρίλιο του 2020) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του COM(2018) 321, Μάιος 2018: Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που 
προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027, σ. 22. 

H Πράσινη Συμφωνία 

06 Με την Πράσινη Συμφωνία3, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, η 
Επιτροπή επιδιώκει να καθορίσει εκ νέου τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Στόχος είναι η στήριξη της μετάβασης σε 
μια μετασχηματισμένη οικονομία της ΕΕ η οποία αποκρίνεται στις προκλήσεις που 
θέτουν η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Στην Πράσινη 
Συμφωνία επιβεβαιώθηκε η τιμή-στόχος της Επιτροπής για διάθεση του 25 % των 
δαπανών του συνόλου των προγραμμάτων της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα. 

07 Η Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Συμφωνία στο πλαίσιο της στρατηγικής της για 
την υλοποίηση του Θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Εξ αυτών, ο ΣΒΑ 13 - Δράση για το κλίμα αφορά την 
προσαρμογή, την ενσωμάτωση μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, 
την ευαισθητοποίηση, την ανάληψη υποχρεώσεων για δαπάνες καθώς και δράσεις για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (βλέπε γράφημα 3). 

                                                      
3 COM(2019) 640 final: H Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: 

2014-2020
ΕΕ-28

2021-2027
ΕΕ-27

Σχετιζόμενες με το κλίμα δαπάνες 
της ΕΕ

Άλλες δαπάνες της ΕΕΣχετιζόμενες με το κλίμα δαπάνες 
της ΕΕ

Τιμή-στόχος: 
206 δισεκατ. ευρώ

2014-2020

(20 % - ένα ευρώ στα πέντε)

Τιμή-στόχος: 
320 δισεκατ. ευρώ

2021-2027

(25 % - ένα ευρώ στα τέσσερα)

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Γράφημα 3 – Τιμές-στόχος του ΣΒΑ 13 - Δράση για το κλίμα 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων από https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13. 

08 Η Πράσινη Συμφωνία εξετάζει την αναγκαιότητα να δοθεί οικολογική διάσταση 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της 
έρευνας και της καινοτομίας για την επίτευξη κλιματικών στόχων. Με την Πράσινη 
Συμφωνία, η Επιτροπή δεσμεύεται να εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει 
την παρουσίαση αξιόπιστων στοιχείων για το κλίμα («να αντιμετωπίσει τους ψευδείς 
οικολογικούς ισχυρισμούς») σε σχέση με τα καταναλωτικά προϊόντα. Οι «οικολογικοί 
ισχυρισμοί» θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει τυποποιημένης μεθοδολογίας για την 
εκτίμηση του αντικτύπου τους. 

09 Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και, για τον 
λόγο αυτό, τον Ιανουάριο του 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε το Επενδυτικό Σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στόχος του είναι η κινητοποίηση τουλάχιστον 
1 τρισεκατομμυρίου ευρώ σε βιώσιμες επενδύσεις κατά την επόμενη δεκαετία για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την ανάληψη περιβαλλοντικής δράσης 
στην ΕΕ. Το Σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα 
υποστηριχθεί επίσης από εθνική συγχρηματοδότηση και μόχλευση επενδύσεων από τον 
ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης είναι η 
παροχή στοχευμένης στήριξης στις περιφέρειες και τους τομείς που επηρεάζονται 

ΣΒΑ 13 Δράση για το κλίμα 
Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της
13.1 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας όλων των χωρών έναντι 
των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή

13.2 Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και 
σχεδιασμούς

13.3 Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής 
ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την 
προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση

13.α Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι αναπτυγμένες χώρες μέρη της Σύμβασης-
Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, σχετικά με τον στόχο για την από 
κοινού ετήσια διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το 2020, μέσω διαφόρων πηγών, 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών

13.β Προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας σχετικά με τον αποτελεσματικό 
σχεδιασμό και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
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περισσότερο από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία4. Η στήριξη αυτή θα αφορά 
ευρύτερα την οικονομική ανάπτυξη και δεν θα περιορίζεται στη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

10 Η κρίση της COVID-19 ενδέχεται να μεταβάλει τις πολιτικές προτεραιότητες, 
μετατοπίζοντας την εστίαση προς την αντιμετώπιση των απειλών για τη δημόσια υγεία, 
την τόνωση των οικονομιών ή τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και μεταβάλλοντας 
ενδεχομένως τα μοντέλα υλοποίησης των πολιτικών. Εντούτοις, η κλιματική αλλαγή θα 
συνεχίσει να αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και ένα από τα βασικά ζητήματα που 
απασχολούν τους πολίτες, τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Προηγούμενες εργασίες του ΕΕΣ σχετικά με τις δαπάνες για το 
κλίμα 

11 Στην ειδική έκθεση 17/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας, ελέγξαμε τη 
διαχείριση από την Επιτροπή των προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα. Αναγνωρίσαμε τη 
σταθερή αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα σε συγκεκριμένες χώρες-
εταίρους και διατυπώσαμε συστάσεις με στόχο τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τις δαπάνες για το κλίμα από την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ, της 
παρακολούθησης των δαπανών αυτών καθώς και της συνεργασίας της Επιτροπής και 
των κρατών μελών στο ζήτημα αυτό. 

12 Στην ειδική έκθεσή μας 31/2016 εξετάστηκε η πολιτική δέσμευση της ΕΕ για την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στο σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ για το ΠΔΠ 2014-2020, διασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον 20 % του 
προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται στη δράση για το κλίμα. Διαπιστώσαμε ότι ένα 
φιλόδοξο έργο βρισκόταν σε εξέλιξη και ότι, συνολικά, είχε σημειωθεί πρόοδος προς την 
επίτευξη του στόχου. Ωστόσο, ο έλεγχος ανέδειξε επίσης σοβαρό κίνδυνο ανεπαρκούς 
επίτευξης της τιμής-στόχου του 20 % (βλέπε γράφημα 4). 

                                                      
4 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης», Ιανουάριος 2020. Βλέπε επίσης σημείο 9 «Το 
πλαίσιο επιδόσεων για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης» της γνώμης αριθ. 2/2020 του ΕΕΣ 
σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SA0017&qid=1592236997410&from=EL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_17
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_EL.pdf
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Γράφημα 4 – Κύριες διαπιστώσεις της ειδικής έκθεσης 31/2016 του ΕΕΣ 

 
Πηγή: ΕΕΣ, ειδική έκθεση 31/2016. 

  

Άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς: οι 
παραδοχές για τις συνεισφορές στον 

στόχο του κλίματος στερούνται άρτιας 
αιτιολόγησης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο: θα μπορούσε να 

επιτύχει περισσότερα μέσω 
συνεισφορών για τη δράση 

για το κλίμα

Χρηματοδότηση έρευνας:
απαιτείται άμεση λήψη 

μέτρων καθώς η 
συνεισφορά εμφανίζει 
σημαντική υστέρηση

Δαπάνες αγροτικής 
ανάπτυξης για το κλίμα: 

καμία ουσιαστική αλλαγή, 
παρά τις ορθές πρακτικές 
στην αγροτική ανάπτυξη

ΕΤΠΑ και ΤΣ: η διάθεση 
μεγαλύτερων ποσών για το 
κλίμα δείχνει ότι μπορεί να 

επιτευχθεί καλύτερη στόχευση 
σχετικά με την κλιματική δράση

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας: 

περιορισμένη αύξηση της 
εστίασης στη δράση για το 

κλίμα

→ Επιτευχθείσα πρόοδος 
προς την επίτευξη του στόχου

→ Τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
είναι μερικώς αξιόπιστα

→ Ανεπαρκής εστίαση στα 
αποτελέσματα

→ Αδυναμίες στη μέθοδο 
παρακολούθησης της Επιτροπής

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=39853
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης 
13 Σκοπός της παρούσας επισκόπησης είναι η εξέταση της μεθόδου που εφαρμόζει η 
Επιτροπή για την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Ειδικότερα, επικεντρωθήκαμε στην παρακολούθηση της δράσης 
για το κλίμα στους τομείς πολιτικής της γεωργίας, της συνοχής και της έρευνας, οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν από κοινού το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα. Στο παρόν έγγραφο, εξετάζουμε: 

o τη μεθοδολογία της Επιτροπής για την παρακολούθηση των δαπανών που 
σχετίζονται με το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

o τη δέσμευση για δαπάνη τουλάχιστον ενός ευρώ στα πέντε (20 %) από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υπέρ της δράσης για το κλίμα, τις 
ενέργειες της Επιτροπής όσον αφορά τη δέσμευση αυτή και την παρουσίαση 
στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στο ΠΔΠ για την 
περίοδο 2014-2020, καθώς και τη συνέχεια που δόθηκε στην προηγούμενη έκθεσή 
μας επί του θέματος αυτού, ήτοι την ειδική έκθεση 31/2016· 

o την περισσότερο φιλόδοξη πρόταση για δαπάνη τουλάχιστον ενός ευρώ στα 
τέσσερα (25 %) από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 υπέρ της 
δράσης για το κλίμα. 

14 Το παρόν έγγραφο δεν είναι έκθεση ελέγχου, αλλά επισκόπηση βασισμένη σε 
δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες ή υλικό που συγκεντρώθηκε ειδικώς για τον σκοπό 
αυτό. Το ΕΕΣ επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή για τη διενέργεια της παρούσας 
επισκόπησης λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των ενδιαφερόμενων μερών για τον 
συγκεκριμένο τομέα. Στόχος της επισκόπησης είναι η επικαιροποίηση της προηγούμενης 
ανάλυσης του ΕΕΣ σχετικά με την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και η ένταξή της στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ, όπως συνέστησαν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

15 Η παρούσα επισκόπηση καλύπτει το σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού της 
ΕΕ. Στην Πράσινη Συμφωνία επισημαίνεται ότι το σκέλος των εσόδων του 
προϋπολογισμού μπορεί επίσης να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, 
αλλά το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει στην εμβέλεια της παρούσας επισκόπησης. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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16 Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του παρόντος εγγράφου 
βρισκόμασταν σε επικοινωνία με την Επιτροπή, οι παρατηρήσεις της οποίας ελήφθησαν 
υπόψη κατά τη σύνταξή του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα 
επισκόπηση προέρχονται από τις εξής πηγές: 

o εξωτερικές εκθέσεις, μελέτες, έγγραφα και άρθρα· 

o σχετική νομοθεσία της ΕΕ εκδοθείσα ή προταθείσα από το 2015 έως τα μέσα του 
2020· 

o έγγραφα εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με το 
κλίμα· 

o ερωτηματολόγια τα οποία εστάλησαν στις ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις της 
Επιτροπής: Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Προϋπολογισμού, Δράσης για το 
κλίμα, Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, και Έρευνας και καινοτομίας· 

o διαβούλευση με τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους παράγοντες: Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Δράσης για το Κλίμα (Climate Action Network Europe) και ΟΟΣΑ (Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). 

  

http://www.caneurope.org/
http://www.caneurope.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
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Παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ – 
επισκόπηση 

Μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

17 Από το 1998, ο ΟΟΣΑ παρακολουθεί τις χρηματοδοτικές ροές που σχετίζονται με 
τους στόχους των συμβάσεων του Ρίο για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και 
την απερήμωση με τη χρήση των λεγόμενων «δεικτών του Ρίο». Για την παρακολούθηση 
των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή 
προσάρμοσε τους δείκτες του Ρίο του ΟΟΣΑ, εφαρμόζοντάς τους σε κάθε τομέα 
πολιτικής, πρόγραμμα ή μέτρο της ΕΕ (βλέπε πίνακα 1). Η Επιτροπή εφάρμοσε τους 
συντελεστές της ΕΕ για το κλίμα προκειμένου να ποσοτικοποιήσει τις δαπάνες που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ δεν ανέπτυξε τους 
δείκτες του Ρίο με σκοπό την παραγωγή ακριβών αριθμητικών στοιχείων, αλλά για την 
παροχή ενδείξεων για τον βαθμό ενσωμάτωσης στις πολιτικές συγκεκριμένων στόχων, 
όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
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Πίνακας 1 - Δείκτες του Ρίο του ΟΟΣΑ και συντελεστές της ΕΕ για το κλίμα 

Δείκτης 
του Ρίο 

του ΟΟΣΑ 

Χρηματοδοτική 
ροή/Δραστηριότητα ΟΟΣΑ 

Χρηματοδότηση/Πρόγραμμα/ 
Μέτρο της ΕΕ 

Συντελεστής 
της ΕΕ για το 

κλίμα 

2 

Δραστηριότητα της οποίας η 
δράση για το κλίμα είναι ο 
κύριος στόχος· ελλείψει του 
στόχου αυτού, η 
δραστηριότητα δεν θα 
λάμβανε χρηματοδότηση 

Χρηματοδότηση με σημαντική 
συνεισφορά στους 
κλιματικούς στόχους 

1 
Δραστηριότητα της οποίας η 
δράση για το κλίμα είναι 
σημαντικός (ρητώς 
αναφερόμενος) στόχος, πλην 
όμως όχι ο βασικός στόχος 

Χρηματοδότηση με μέτρια 
συνεισφορά στους 
κλιματικούς στόχους 

0 
Δραστηριότητα η οποία δεν 
αφορά τους κλιματικούς 
στόχους των Συμβάσεων του 
Ρίο καθ’ οιονδήποτε 
σημαντικό τρόπο 

Χρηματοδότηση με 
ανύπαρκτη/αμελητέα 
συνεισφορά στους 
κλιματικούς στόχους 

Πηγή: Handbook on the OECD Climate Markers και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Funding for Climate Action. 

18 Στην ειδική έκθεση 31/2016 του ΕΕΣ αναδείχθηκαν οι ακόλουθες αδυναμίες στην
προσέγγιση της ΕΕ για την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα: 

o οι συντελεστές της ΕΕ για το κλίμα οι οποίοι εφαρμόζονται σε ορισμένους τομείς 
απέτυχαν συστηματικά να τηρήσουν την αρχή της συντηρητικής προσέγγισης5, 
σκοπός της οποίας είναι να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις της χρηματοδότησης 
για το κλίμα. Βάσει της αρχής αυτής, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας στοιχείων 
ή αβεβαιότητας σχετικά με αυτά, προτιμάται η υποεκτίμηση αντί της 
υπερεκτίμησης της χρηματοδότησης για το κλίμα·

5 Βλέπε Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking. 

http://www.oecd.org/dac/stats/48785310.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_el
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eib.org/attachments/documents/mdb_idfc_mitigation_common_principles_en.pdf
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o η ανώτερη κατηγορία στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
αφορούν κυρίως την επίτευξη κλιματικών στόχων. Η ΕΕ εφαρμόζει συντελεστή 
100 % όχι μόνο στις πολιτικές αυτές, αλλά και στις πολιτικές της ΕΕ με σημαντική 
συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή – ήτοι, την ενδιάμεση κατηγορία στην 
ταξινόμηση του ΟΟΣΑ (βλέπε πίνακα 1)· 

o η μέθοδος παρακολούθησης δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες της ΕΕ για τη δράση για 
το κλίμα με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων· 

o η ΕΕ δεν παρακολουθεί χωριστά τις δράσεις προσαρμογής και μετριασμού. 

19 Η Επιτροπή σχολίασε την προσέγγιση αυτή στις απαντήσεις στις στα σημεία 34 έως 
37 της ειδικής έκθεσης 31/2016 του ΕΕΣ, επισημαίνοντας την ανάγκη τήρησης 
ισορροπίας μεταξύ, αφενός, της αξιοπιστίας των δεδομένων και, αφετέρου, της 
διοικητικής επιβάρυνσης. Σε πρόσφατα δημοσιευθείσες μελέτες οι οποίες 
επικεντρώνονται στη γεωργική πολιτική διατυπώνεται επίσης προβληματισμός σχετικά 
με τη μέθοδο που εφάρμοσε η Επιτροπή. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη προτείνεται η 
αναθεώρηση της εφαρμογής της «μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο» προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στον μετριασμό, καταγράφοντας μόνο ειδικά μέτρα για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αντί των προγραμματισμένων ενισχύσεων των οποίων ο 
αντίκτυπος στις εκπομπές είναι επί του παρόντος άγνωστος6. 

20 Σε άλλη δημοσίευση7 αναγνωρίζεται ότι η μέθοδος της Επιτροπής έχει το 
πλεονέκτημα ότι είναι απλή και πραγματιστική, αλλά επισημαίνεται ότι μπορεί να είναι 
παραπλανητική. Για παράδειγμα, στις δαπάνες οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των 
εκπομπών δεν εφαρμόζεται αρνητικός συντελεστής ώστε να ληφθεί υπόψη ο αρνητικός 
αντίκτυπός τους. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται περαιτέρω απόκλιση από τους δείκτες του 
Ρίο του ΟΟΣΑ. Οι συντάκτες ζητούν την εφαρμογή μιας απαιτητικότερης αλλά 
ακριβέστερης μεθοδολογίας με στόχο την εκτίμηση του αποτυπώματος άνθρακα κάθε 
δράσης, συμβάλλοντας σε έναν πραγματικά πιο οικολογικό προϋπολογισμό της ΕΕ. 

21 Η Επιτροπή διατήρησε την προσέγγιση αυτή για την παρακολούθηση των δαπανών 
για το κλίμα στο ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα της 
μεθόδου, παρότι αναγνώρισε τις σχετικές δυσκολίες στην περίοδο 2014-2020 (βλέπε 
γράφημα 5). 

                                                      
6 Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. κ. ά.: Action needed for the EU Common Agricultural Policy 

to address sustainability challenges· People Nat. 2020· 00:1–12. 

7 Claeys, G., Tagliapietra, S. και Zachmann, G.: How to make the European Green Deal work· 
Bruegel Policy Contribution, τεύχος αριθ. 13, Νοέμβριος 2019. 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf
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Γράφημα 5 – Επισκόπηση από την Επιτροπή των πλεονεκτημάτων και των 
προκλήσεων της μεθόδου που εφαρμόζει για την παρακολούθηση των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα βάσει των δεικτών του Ρίο του 
ΟΟΣΑ – ΠΔΠ 2014-2020 

 
Πηγή: Απαντήσεις της Επιτροπής στο ερωτηματολόγιο του ΕΕΣ. 

22 Στο ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτίθεται να παρακολουθεί τις 
δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα σε επίπεδο έργου για όλα τα προγράμματα υπό 
άμεση διαχείριση, περιλαμβανομένων μικρών δράσεων που δεν λαμβάνονταν υπόψη 
προηγουμένως. Επιπλέον, προτίθεται να παρακολουθεί τις επενδύσεις που συνδέονται 
με τη δράση για το κλίμα και χρηματοδοτούνται με χρηματοοικονομικά μέσα, όπως 
δάνεια, εγγυήσεις ή χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Δαπάνες για το κλίμα – 2014-2020 

23 Για την υλοποίηση της δέσμευσης για δαπάνη τουλάχιστον του 20 % του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υπέρ της δράσης για το κλίμα, 
περιλήφθηκαν σε ορισμένους κανονισμούς ειδικές τιμές-στόχος για την υποστήριξη των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα (βλέπε γράφημα 6). 

• Χαμηλές διοικητικές δαπάνες
• Ευχερής εφαρμογή και χρήση 
• Αποτελεσματική παρακολούθηση των 

δαπανών για το κλίμα (ήτοι 
προγράμματα των οποίων οι 
πρωταρχικοί στόχοι δεν αφορούν την 
κλιματική αλλαγή μπορούν να 
σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να 
επιδιώκουν σε κάποιο βαθμό 
κλιματικούς στόχους και να λάβουν 
κλιματικό συντελεστή 40 %)

• Ασυνεπής εφαρμογή κλιματικών 
συντελεστών (π.χ. σε επίπεδο γραμμής 
προϋπολογισμού, σε επίπεδο έργου, σε 
επίπεδο πεδίου παρέμβασης)

• Μικρά προγράμματα και μικροί 
συνεισφέροντες δεν περιλαμβάνονται 
οπωσδήποτε στην παρακολούθηση

• Δεν παρακολουθούνται τα 
χρηματοοικονομικά μέσα 
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Γράφημα 6 – Τιμές-στόχος για τις δαπάνες για το κλίμα στη νομοθεσία της 
ΕΕ (ΠΔΠ 2014-2020) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει κανονισμών της ΕΕ. 

24 Όπως φαίνεται στο γράφημα 2, η Επιτροπή εκτιμά ότι 206 δισεκατομμύρια ευρώ, 
ήτοι ποσοστό 20 % του ΠΔΠ της περιόδου 2014-2020, θα συνεισφέρουν στην επίτευξη 
των κλιματικών στόχων. Κατά την πλέον πρόσφατη αναφορά στοιχείων από την 
Επιτροπή σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στο ΠΔΠ της περιόδου 
2014-20208, κατά μέσο όρο, η εξέλιξη του προϋπολογισμού της ΕΕ θα επέτρεπε την 
επίτευξη του 19,7 % για την περίοδο του ΠΔΠ. Το ποσοστό αυτό επικαιροποιείται σε 
ετήσια βάση και το συνολικό ποσό που θα καταγραφεί ως δαπανηθέν για το κλίμα στο 
εν λόγω ΠΔΠ θα επιβεβαιωθεί μόνο μετά το 2023, τελευταίο έτος χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων υπό επιμερισμένη διαχείριση της περιόδου 2014-2020. 

                                                      
8 COM(2019) 400, Ιούνιος 2019: «Programmes Performance Overview, EU Budget 2014-2020», 

σ. 7. 

25 %

Άρθρο 4, 
παράγραφος 2, του

κανονισμού 1293/2013

Τουλάχιστον 25 %

Μη δεσμευτικός στόχος

Αιτιολογική 
σκέψη 20 του

κανονισμού 233/2014

Τουλάχιστον 30 %

Άρθρο 59, 
παράγραφος 6, του

κανονισμού 1305/2013

Σημ.: αυτή η τιμή-
στόχος περιλαμβάνει 
και το περιβάλλον, 
επιπλέον του κλίματος.

Τουλάχιστον 35 %

Μη δεσμευτικός στόχος

Αιτιολογική σκέψη 10 
του κανονισμού 

1291/2013

«Ορίζων
2020» ΕΓΤΑΑ

LIFE
Μηχανισμός 

αναπτυξιακής 
συνεργασίας

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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Κοινή γεωργική πολιτική 

25 Η Επιτροπή εκτίμησε ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά στον στόχο δαπανών για το 
κλίμα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα προέλθει από τον τομέα της γεωργίας, τόσο 
από τις άμεσες ενισχύσεις όσο και από την αγροτική ανάπτυξη. Η Επιτροπή 
ποσοτικοποιεί τη συνεισφορά αυτή σε 102,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το ΠΔΠ της 
περιόδου 2014-20209, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει 50 % των δαπανών υπέρ της 
δράσης για το κλίμα στην περίοδο αυτή. 

26 Η Επιτροπή υπολόγισε ότι η συνεισφορά των άμεσων ενισχύσεων στις δαπάνες 
που σχετίζονται με το κλίμα αναμένεται να είναι συνολικά ελαφρώς κατώτερη του 20 %. 
Ο υπολογισμός αυτός διακρίνει μεταξύ των τριών γεωργικών πρακτικών που αποτελούν 
την συνιστώσα οικολογικού προσανατολισμού των άμεσων ενισχύσεων και προβλέπει 
προσαρμογή κατά 20 % της συνεισφοράς από τη συνιστώσα μη οικολογικού 
προσανατολισμού (βλέπε γράφημα 7). 

Γράφημα 7 – Υπολογισμός από την Επιτροπή της συνεισφοράς των 
γεωργικών άμεσων ενισχύσεων στη δράση για το κλίμα 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της μεθοδολογίας παρακολούθησης των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα την οποία 
εφαρμόζει η Επιτροπή στις άμεσες ενισχύσεις κατά την περίοδο 2014-2020. Βλέπε επίσης γράφημα 7 στην 
ειδική έκθεση αριθ. 31/2016. 

                                                      
9 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2019, σ. 110. 

Από τον οικολογικό προσανατολισμό (και οι τρεις 
συνιστώσες) 14 %

Η συνιστώσα οικολογικού προσανατολισμού 
αντιπροσωπεύει 30 % των άμεσων ενισχύσεων

Συνεισφορά των άμεσων ενισχύσεων στη δράση για το κλίμα
19,6 %

Διαφοροποίηση των 
καλλιεργειών

Περιοχές
οικολογικής εστίασης Μόνιμοι βοσκότοποι

10 %

Η συνιστώσα μη 
οικολογικού 
προσανατολισμού 
αντιπροσωπεύει 70 % 
των άμεσων 
ενισχύσεων

Εκτός οικολογικού 
προσανατολισμού 

5,6 %0 %

1/3 30 %0 %
x x

1/3 30 %40 %

x x
1/3 30 %100 %

x x
20 % 70 %40 %

x x

4 %

1/3 1/3 1/3

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2019-statement-of-estimates-sec-2018-250_2018_en.pdf
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27 Στην ειδική έκθεση 31/2016, το ΕΕΣ έθεσε υπό αμφισβήτηση τις παραδοχές που 
χρησιμοποιούνται στο μοντέλο αυτό, επισημαίνοντας ότι η προσαρμογή κατά 20 % που 
εφαρμόζεται στις άμεσες ενισχύσεις μη οικολογικού προσανατολισμού στερείται άρτιας 
αιτιολόγησης. Η Επιτροπή αιτιολόγησε την προσαρμογή αυτή, σε μεγάλο βαθμό, 
παραπέμποντας στην προσδοκώμενη συνεισφορά των προτύπων πολλαπλής 
συμμόρφωσης10, πλην όμως μόνο μερικές απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης 
συνεπάγονται δυνητικά οφέλη για το κλίμα και αυτές δεν εφαρμόζονται σε όλους τους 
αποδέκτες άμεσων ενισχύσεων. Ένα διαφορετικό ποσοστό, το οποίο θα ανταποκρινόταν 
καλύτερα στην αρχή της συντηρητικής προσέγγισης, θα μείωνε σημαντικά τη συνολική 
συνεισφορά (π.χ. η μεταβολή του ποσοστού από 20 % σε 10 % θα είχε ως αποτέλεσμα 
μείωση κατά 9 δισεκατομμύρια ευρώ). Τον προβληματισμό αυτό επιβεβαιώνουν και 
άλλες μελέτες και άρθρα11. 

28 Διαπιστώσαμε επίσης ότι ορισμένοι από τους συντελεστές που εφαρμόστηκαν στις 
δαπάνες για μέτρα και δραστηριότητες αγροτικής ανάπτυξης δεν τηρούσαν την αρχή της 
συντηρητικής προσέγγισης, με αποτέλεσμα υπερεκτιμήσεις. Παραδείγματος χάριν, στην 
πλειονότητα των ενισχύσεων για «περιοχές με φυσικούς περιορισμούς», οι οποίες έχουν 
ως στόχο την αποτροπή της εγκατάλειψης της γης, εφαρμόστηκε συντελεστής 100 %. Οι 
ενισχύσεις αυτές δεν συνδέονται με περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. 

29 Η ανάλυση από το ΕΕΣ των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης των κρατών 
μελών, στην ίδια έκθεση, κατέδειξε ότι η Επιτροπή υπερεκτίμησε τη συνεισφορά τους 
στη δράση για το κλίμα κατά περισσότερο από 40 %, ήτοι σχεδόν 24 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διέκρινε καταλλήλως μεταξύ 
συνεισφορών των διαφορετικών δραστηριοτήτων στη δράση για το κλίμα. Η Επιτροπή 
αιτιολόγησε την προσέγγιση αυτή επικαλούμενη την αναγκαιότητα επίτευξης 
ισορροπίας μεταξύ, αφενός, της ελαχιστοποίησης του διοικητικού φόρτου και των 
διοικητικών δαπανών και, αφετέρου, της παροχής ευλόγως αξιόπιστης εκτίμησης για τις 
δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (βλέπε σημείο 43). 

                                                      
10 Βλέπε απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 53 και 54 της ειδικής έκθεσης 31/2016. 

11 Βλέπε Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020· 
Kelleher, L.: Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact, 2020· ή Pe'er, G., 
Bonn, A., Bruelheide, H. κ.ά.: Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address 
sustainability challenges· People Nat. 2020· 00:1–12. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://www.arc2020.eu/double-trouble-how-are-cap-direct-payments-suddenly-twice-as-effective-at-combating-climate-change/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
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30 Στην έκθεση του 2016, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, σε σύγκριση με την 
περίοδο 2007-2013, δεν υπήρξε σημαντική στροφή προς τη δράση για το κλίμα στη 
γεωργική πολιτική και στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης, δεν εντοπίσαμε 
σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες διαχείρισης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως 
αναθεώρηση των σχετικών με το κλίμα απαιτήσεων ή των κριτηρίων επιλεξιμότητας και 
επιλογής. Ωστόσο, εντοπίσαμε αρκετά παραδείγματα ορθών πρακτικών σε ορισμένα 
λιγότερο ουσιώδη μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία κατέστησαν πιο φιλικά προς το 
κλίμα κατόπιν αναθεώρησης του σχεδιασμού τους. 

31 Τον Μάιο του 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη12 στην οποία εκτιμήθηκε ο 
αντίκτυπος της ΚΓΠ στην κλιματική αλλαγή και στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Στη 
μελέτη διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η ΚΓΠ είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές 
συνέπειες στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

32 Ωστόσο, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση της 
συνεισφοράς της ΚΓΠ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν λαμβάνει υπόψη 
τη στήριξη γεωργικών δραστηριοτήτων με δυνητικώς αρνητικό αντίκτυπο στην αλλαγή 
του κλίματος. Αυτές έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη εκτροφή ζώων και εφαρμογή 
λιπασμάτων, δραστηριότητες που εκλύουν πρόσθετα αέρια θερμοκηπίου στην 
ατμόσφαιρα, αλλά οι οποίες δεν επισημαίνονται με αρνητικό κλιματικό δείκτη. Η 
Επιτροπή συμφωνεί ότι μερικά κράτη μέλη θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον αντίκτυπο 
στο κλίμα μέσω καλύτερης επιλογής ή υλοποίησης ορισμένων έργων αγροτικής 
ανάπτυξης, αλλά δεν διαθέτει εκτίμηση του συνολικού αντικτύπου τους. 

                                                      
12 Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, 

Alliance Environnement, 2018. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής 
(ΤΣ) 

33 Η Επιτροπή εκτιμά ότι το ΕΤΠΑ και το ΤΣ είναι σημαντικοί συνεισφέροντες στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου δαπανών για το κλίμα στην ΕΕ. Για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, αναμένει ότι τα δύο αυτά ταμεία θα συνεισφέρουν άνω 
των 55 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη 
δράση για το κλίμα13. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις της ΕΕ 
κατόπιν εφαρμογής των συντελεστών στάθμισης του 100 %, του 40 % ή του 0 % που 
συνδέονται με συγκεκριμένα «πεδία παρέμβασης». Στο γράφημα 8 παρέχονται 
παραδείγματα των πεδίων παρέμβασης που εμφανίζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
τις δαπάνες για το κλίμα την περίοδο 2014-2020. 

Γράφημα 8 – Τα πεδία παρέμβασης με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη 
δράση για το κλίμα και οι κλιματικοί συντελεστές τους στο ΕΤΠΑ και το ΤΣ 
για την περίοδο 2014-2020 

 
Πηγή: EΕΣ, βάσει της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων της Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, παράρτημα I. 

                                                      
13 Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων της Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία, στοιχεία της 15ης Απριλίου 2020. 

• Υποδομή και προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών 
• Σιδηρόδρομοι
• Προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας, προστασία της 

φύσης και «πράσινη» υποδομή
• Διαχείριση υδάτων και διατήρηση των πηγών πόσιμου νερού

• Ανακαίνιση με σκοπό την ενεργειακή απόδοση 
• Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που 
συνδέονται με το κλίμα 

• Υποδομές έρευνας και καινοτομίας που επικεντρώνονται στην 
οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην 
αλλαγή του κλίματος

• Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια για περιπάτους
• Ανανεώσιμη ενέργεια: ηλιακή, βιομάζα, άλλη
• Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και τηλεθέρμανση

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EL
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
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34 Το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 παρέχει τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης δαπανών με δυνητικώς επιζήμιο αντίκτυπο στο κλίμα υπό 
ορισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, η πολιτική μπορεί να επιτρέπει την παροχή 
στήριξης στον κλάδο των ορυκτών καυσίμων, υπό την προϋπόθεση της μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι παρεμβάσεις αυτές σταθμίζονται με κλιματικό 
συντελεστή 0 %, παρότι συνεπάγονται την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. 

35 Στην ειδική έκθεσή μας αναγνωρίζεται επίσης η μεγαλύτερη εστίαση στο κλίμα στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ για την περίοδο 2014-2020, σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο ΠΔΠ, παρατίθενται παραδείγματα έργων που συνιστούν ορθές 
πρακτικές και συνεισφέρουν στις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα και 
προσδιορίζονται ποιοτικές βελτιώσεις στις διαδικασίες διαχείρισης και στις απαιτήσεις 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Πολιτική έρευνας – «Ορίζων 2020» 

36 Η έρευνα και η καινοτομία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
κλιματικών στόχων της ΕΕ. Η τιμή-στόχος για τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα 
στον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020» καθορίστηκε στο 35 % και 
πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των προγραμμάτων της ΕΕ (βλέπε 
γράφημα 6). Αυτό σημαίνει δαπάνη άνω των 26 δισεκατομμυρίων ευρώ από το «Ορίζων 
2020» για το κλίμα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. 

37 Στην ειδική έκθεσή μας επισημάνθηκε ότι η συνεισφορά από τη χρηματοδότηση της 
έρευνας καταγράφει σημαντική υστέρηση. Κατά την εκτίμησή μας, για την επίτευξη της 
τιμής-στόχου του 35 % για την περίοδο 2014-2020, ποσοστό 47 % των δαπανών του 
«Ορίζων 2020» στο διάστημα 2018-2020 θα πρέπει να αφορά το κλίμα. Η Επιτροπή 
κατάρτισε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της αργής προόδου προς την επίτευξη 
του κλιματικού στόχου, προτείνοντας μέτρα όπως τη συμπερίληψη πτυχών σχετικών με 
το κλίμα σε υποδείγματα προτάσεων έργων και κριτήρια ανάθεσης ή τροποποιήσεις 
προϋπολογισμών. Παρότι αναγνωρίσαμε τη χρησιμότητα του σχεδίου δράσης, 
επισημάναμε επίσης την έλλειψη ποσοτικά προσδιορίσιμων στόχων και υποδειγμάτων 
σχετικά με τον τρόπο επίτευξης της τιμής-στόχου του 35 %. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
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38 Η Επιτροπή ανέφερε ότι, στο τέλος του 2018, οι δαπάνες για τις οποίες 
αναλήφθηκαν υποχρεώσεις σχετικές με το κλίμα αντιστοιχούσαν στο 30 % του 
προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020»14, επισημαίνοντας επίσης ότι 
καταβάλλονταν πρόσθετες προσπάθειες. Η επίτευξη της τιμής-στόχου του 35 % 
παραμένει αβέβαιη, κυρίως επειδή περισσότερο από το ένα τέταρτο του 
προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» αφορά προτάσεις έρευνας οι 
οποίες δεν σχετίζονται με συγκεκριμένο θεματικό στόχο («δράσεις από τη βάση προς την 
κορυφή») και οι οποίες αξιολογούνται βάσει της επιστημονικής υπεροχής τους και όχι 
βάσει της συνεισφοράς τους στο κλίμα. Επομένως, η συνεισφορά αυτών των από τη 
βάση προς την κορυφή δράσεων στις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα είναι αβέβαιη 
στο στάδιο του προγραμματισμού. 

Παρακολούθηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην ειδική έκθεση 
31/2016 

39 Στην ειδική έκθεσή μας 31/2016 εξετάστηκε η πολιτική δέσμευση της ΕΕ για την 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στο σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ για το ΠΔΠ 2014-2020. Στην έκθεση διατυπώθηκαν επτά κύριες συστάσεις 
υποδιαιρούμενες σε 12 επιμέρους συστάσεις, εκ των οποίων η Επιτροπή αποδέχθηκε 
τρεις, αποδέχθηκε εν μέρει έξι και δεν αποδέχθηκε τρεις. Παρακολουθήσαμε τη 
συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές και οι διαπιστώσεις μας συνοψίζονται στον 
πίνακα 2 κατωτέρω (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα). 

                                                      
14 Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και με την παρακολούθηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» το 2018 
(COM(2019) 315 final), σ. 10. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:EL:PDF
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Πίνακας 2 - Σύνοψη των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην ειδική 
έκθεση 31/2016 και αποτελέσματα των σχετικών εργασιών 
παρακολούθησης 

 

Συστάσεις που διατυπώθηκαν στην 
ειδική έκθεση 31/2016 

Απάντηση της 
Επιτροπής 

 

Παρακολούθησηαπό 
το ΕΕΣ 

 

1) Αξιόπιστη πολυετής ενοποίηση στοιχείων για την 
παρακολούθηση της τιμής-στόχου του 20 % 
[Επιτροπή]   

2) Ολοκληρωμένο πλαίσιο υποβολής εκθέσεων για τις δαπάνες για το κλίμα και την τιμή-στόχο 
του 20 % 

α) σε ετήσιες εκθέσεις και εκθέσεις επιδόσεων, 
σχέδια δράσης, συνεισφορά χρηματοοικονομικών 
μέσων [Επιτροπή]   

β) σε τομείς υπό επιμερισμένη διαχείριση οι 
οποίοι παρουσιάζουν πιθανές ευκαιρίες για 
κλιματική δράση [κράτη μέλη]   

γ) διάκριση μεταξύ μέτρων μετριασμού και 
μέτρων προσαρμογής [Επιτροπή και κράτη μέλη]   

3) Αξιολόγηση των αναγκών που επιφέρει η 
κλιματική αλλαγή κατά τον σχεδιασμό της πιθανής 
συνεισφοράς από χρηματοδοτικά μέσα [Επιτροπή]   

4) Διόρθωση των υπερεκτιμήσεων στο ΕΓΤΑΑ 
[Επιτροπή και κράτη μέλη]   

5) Κατάρτιση σχεδίων δράσης εάν οι συνεισφορές 
από συγκεκριμένους τομείς ενδέχεται να μην 
επιτευχθούν [Επιτροπή]   

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
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6) Ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των πραγματικών δαπανών για την κλιματική 
δράση και των σχετικών αποτελεσμάτων [Επιτροπή] 

α) για υλοποίηση της δράσης για το κλίμα σε 
τομείς υπό επιμερισμένη διαχείριση   

β) δείκτες αποτελέσματος για τομείς που 
συνεισφέρουν στην επίτευξη της τιμής-στόχου του 
20 %   

γ) ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με 
δείκτες αποτελέσματος που αφορούν το κλίμα   

7) Διερεύνηση όλων των πιθανών ευκαιριών και διασφάλιση πραγματικής στροφής προς την 
κλιματική δράση [Επιτροπή] 

α) προσδιορισμός τομέων με αναξιοποίητο 
δυναμικό και κατάρτιση σχεδίων δράσης, εφόσον 
απαιτείται   

β) μεγαλύτερη ενσωμάτωση της δράσης για το 
κλίμα στη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και την 
αλιεία   

Πηγή: ΕΕΣ. 

Δαπάνες για το κλίμα – 2021-2027 

40 Το 2018, η Επιτροπή αύξησε τις φιλοδοξίες της για την ενσωμάτωση της δράσης για 
το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, 
θέτοντας ως στόχο την αύξηση στο 25 % των δαπανών της ΕΕ που συνεισφέρουν στην 
επίτευξη των κλιματικών στόχων (βλέπε σημείο 05). Βάσει του γραφήματος 9, οι 
μεγαλύτερες συνεισφορές αναμένεται να προέλθουν από τη γεωργία (46 %), την 
περιφερειακή πολιτική (26 %) και ερευνητικές δραστηριότητες (10 %). 
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Γράφημα 9 – Πρόταση του 2018 για τις δαπάνες που σχετίζονται με το 
κλίμα (2021-2027) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των προτάσεων της Επιτροπής του 2018 για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2021-2027 

41 Ο τελικός προϋπολογισμός θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με το ΠΔΠ και τα συγκεκριμένα προγράμματά του. Στην απάντησή της στο 
ερωτηματολόγιο του ΕΕΣ, η Επιτροπή υπογράμμισε την αναγκαιότητα τήρησης 
επιφυλακτικής στάσης κατά την εξέταση προτάσεων σχετικά με δαπάνες για το κλίμα, 
λόγω δυνητικών αιφνίδιων και απρόβλεπτων αλλαγών στο κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, όπως αυτές που προκάλεσε η σχετική με την COVID-19 κρίση. 

Κοινή γεωργική πολιτική 

42 Κατά τις νομοθετικές προτάσεις για την ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 202015, οι 
οποίες δεν έχουν εγκριθεί ακόμη, «[ο]ι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ αναμένεται ότι θα 
συμβάλουν καλύπτοντας το 40 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΚΓΠ 

                                                      
15 Σχέδιο κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια, αιτιολογική σκέψη 52. 

Ταμείο Συνοχής
17 δισεκατ. ευρώ 
5 %

2021-2027 
Προσδοκώμενες 

δαπάνες για 
το κλίμα 

320 δισεκατ.
ευρώ

«Ορίζων Ευρώπη»
33 δισεκατ. ευρώ 
10 %

Κοινή γεωργική 
πολιτική

146 δισεκατ. ευρώ 
46 %

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης

68 δισεκατ. ευρώ 
21 %

Λοιπές πολιτικές / Λοιπά 
ταμεία της ΕΕ
56 δισεκατ. ευρώ
18 %

Μηχανισμός διεθνούς 
συνεργασίας
22 δισεκατ. ευρώ
7 %

Μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»
15 δισεκατ. ευρώ
5 %

Άλλο
19 δισεκατ. ευρώ
6 %

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_EL.html
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στους στόχους για το κλίμα». Σε απόλυτους όρους, 146 δισεκατομμύρια ευρώ (46 %) των 
προβλεπόμενων 320 δισεκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες για το κλίμα από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να κινητοποιηθούν από την ΚΓΠ. 

43 Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει να παρακολουθεί τις δαπάνες που σχετίζονται 
με το κλίμα βάσει της βασικής μεθοδολογίας την οποία εφάρμοσε και κατά την περίοδο 
2014-2020 (πίνακας 1), αν και με αναθεωρημένους συντελεστές στάθμισης για τις νέες 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ, όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Στην πρότασή της για 
την ΚΓΠ μετά το 2020, η Επιτροπή τροποποιεί τον συντελεστή στάθμισης των ενισχύσεων 
για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα από 100 % σε 40 %. 

Πίνακας 3 – Συντελεστές για τις δράσεις για το κλίμα της ΚΓΠ την περίοδο 
2021-2027 

% Καθεστώτα ΚΓΠ 

 

o Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα – άμεσες ενισχύσεις 
o Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη – άμεσες ενισχύσεις 
o Ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης για περιοχές με φυσικούς 

περιορισμούς 

 

o Καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων για το κλίμα και το περιβάλλον 
(«οικολογικά προγράμματα») 

o Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης για την κλιματική αλλαγή και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

o Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της αποδοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων 

o Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης οι οποίες συμβάλλουν στην 
προστασία της βιοποικιλότητας, στην ενίσχυση των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και στη διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων 

Πηγή: COM (2018) 392 final, «Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των 
στρατηγικών σχεδίων», άρθρο 87. 

44 Η προσδοκώμενη συνεισφορά της ΚΓΠ στη δράση για το κλίμα αυξήθηκε από 28 % 
για την περίοδο 2014-2020 σε 40 % για την περίοδο 2021-2027. Αυτό οφείλεται στην 
αύξηση της εκτιμώμενης συνεισφοράς των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων από 
ελαφρώς κάτω του 20 % σε 40 %, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την εξαίρεση 
από τον υπολογισμό των συνδεδεμένων ενισχύσεων και της εισοδηματικής στήριξης των 
νέων γεωργών. Η Επιτροπή δικαιολογεί την αυξημένη συνεισφορά μέσω της νέας 
«ενισχυμένης αιρεσιμότητας», η οποία συνδυάζει την προηγούμενη πολλαπλή 
συμμόρφωση με εξορθολογισμένες πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού καθώς και 
νέες απαιτήσεις. Το ΕΕΣ διατύπωσε τα σχόλιά του επ’ αυτού στη γνώμη του σχετικά με 
τις προτάσεις που αφορούν την ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020 (βλέπε πλαίσιο 1). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa85fa9a-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_EL.pdf
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Πλαίσιο 1 

Αξιολόγηση από το ΕΕΣ της συνεισφοράς της ΚΓΠ στις δαπάνες για 
το κλίμα στη γνώμη του αριθ. 7/2018 σχετικά με τις προτάσεις 
κανονισμών της Επιτροπής που αφορούν την κοινή γεωργική 
πολιτική για την περίοδο μετά το 2020 

«Η μεγαλύτερη συνεισφορά στον στόχο δαπανών είναι ο διορθωτικός 
συντελεστής του 40 % για τη βασική εισοδηματική στήριξη. […] Συνεπώς, 
θεωρούμε ότι η εκτιμώμενη συνεισφορά της ΚΓΠ στην επίτευξη των στόχων για 
την κλιματική αλλαγή δεν είναι ρεαλιστική. Η υπερεκτίμηση της συνεισφοράς 
της ΚΓΠ θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες χρηματοδοτικές συνεισφορές 
για άλλους τομείς πολιτικής, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τη συνολική 
συνεισφορά των δαπανών της ΕΕ στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτήν. Αντί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής του 40 % για το 
σύνολο της στήριξης μέσω άμεσων ενισχύσεων, ένας περισσότερο αξιόπιστος 
τρόπος εκτίμησης της συνεισφοράς θα μπορούσε να είναι η χρήση του 
συντελεστή αυτού μόνο για τη στήριξη μέσω άμεσων ενισχύσεων σε τομείς στους 
οποίους οι γεωργοί όντως εφαρμόζουν πρακτικές μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής.» 

45 Σε ορισμένα άρθρα επί του θέματος αυτού διαπιστώνεται επίσης ότι η συνεισφορά 
της ΚΓΠ στις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα ενδέχεται να υπερεκτιμήθηκε. Ένα εξ 
αυτών καταλήγει στο εξής συμπέρασμα ότι η μόνη δικαιολογία για την περαιτέρω 
αύξηση της στάθμισης από 19,5 % σε 40 % είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
να αλλοιώσουν τα στοιχεία ώστε να φανεί ότι πράττουν για το κλίμα περισσότερα από 
όσα όντως πράττουν. Η Επιτροπή δεν εξήγησε τον λόγο για τον οποίο η ενισχυμένη 
αιρεσιμότητα που συνδέεται με τη βασική εισοδηματική στήριξη και τις αναδιανεμητικές 
ενισχύσεις δικαιολογεί κλιματικό δείκτη 40 %. Προέβαλε το σαφώς τυπολατρικό 
επιχείρημα ότι, επειδή ορισμένες από τις προϋποθέσεις ενδέχεται να συμβάλουν στη 
μείωση των εκπομπών ή να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα, επιβάλλεται η χρήση δείκτη 
άνω του 0 % και ο επόμενος δείκτης είναι αυτός του 40 %16. 

46 Τον ίδιο προβληματισμό διατύπωσαν οι συντάκτες άλλης μελέτης17, όπου 
αναφέρεται πως, παρότι οι προτάσεις περί βασικής εισοδηματικής στήριξης για την 
περίοδο 2021-2027 μπορεί να φαίνονται ελαφρώς πιο φιλόδοξες, σε θεωρητικό επίπεδο, 
αυτό δεν επαρκεί για να δικαιολογηθεί ο διπλασιασμός του υφιστάμενου κλιματικού 

                                                      
16 Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020. 

17 Bas-Defossez, F., Hart K. και Mottershead, D.: Keeping track of climate delivery in the CAP? 
Report for NABU by the IEEP, 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_EL.pdf
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
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δείκτη, ο οποίος είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο κριτικής καθώς θεωρήθηκε πιθανώς 
υπερεκτιμημένος κατά την τρέχουσα περίοδο. Όσον αφορά την ενισχυμένη 
αιρεσιμότητα, σύμφωνα με το Institute of European Environmental Policy (IEEP), είναι 
λίγα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ενισχύσεις εισοδηματικής στήριξης και οι 
κανόνες επιλεξιμότητας είναι αφ’ εαυτών επωφελείς για το κλίμα και, αντιθέτως, τα 
στοιχεία υποδεικνύουν ότι, σε μερικές περιπτώσεις, μπορούν να παράγουν αντίθετα 
αποτελέσματα. Επομένως, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον προτεινόμενο 
διπλασιασμό του κλιματικού δείκτη λόγω της ίδιας της φύσης των ενισχύσεων. 

47 Σε ορισμένα έγγραφα διατυπώθηκαν χρήσιμες συστάσεις για τη βελτίωση της 
μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ (βλέπε πλαίσιο 2). 

Πλαίσιο 2 

Συστάσεις για την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα στην 
ΚΓΠ 

Βάσει των εξής: 
A) του εγγράφου προβληματισμού με τίτλο«Climate-friendly design of the 
EU Common Agricultural Policy», των Bastian Lotz, Yannick Monschauer και 
Moritz Schäfer· 
B) «Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction», του 
Alan Matthews· και 
Γ) του εγγράφου προβληματισμού με τίτλο«Climate-friendly design of the 
EU Common Agricultural Policy», των Bastian Lotz, Yannick Monschauer και 
Moritz Schäfer 

o Ο συντελεστής στάθμισης του 40 % θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για 
μερικές άμεσες ενισχύσεις, είτε σε τομείς στους οποίους οι ενισχύσεις αυτές 
συνεπάγονται πραγματικές αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές οι οποίες 
προάγουν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, π.χ. προστασία των 
υγροτόπων και τυρφώνων, είτε σε τομείς στους οποίους οι ενισχύσεις είναι 
αναγκαίες για τη διατήρηση τέτοιων γεωργικών πρακτικών. Ωστόσο, αυτό θα 
απαιτήσει μια πιο πολύπλοκη κατά περίπτωση προσέγγιση και είναι πιθανό 
να συνεπάγεται μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο. Α) 

o Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής πριν από τον 
κλιματικό συντελεστή του 40 %, ο οποίος θα καθοριστεί συντηρητικά προς 
αποφυγή της υπερεκτίμησης των συνεισφορών στην αντιμετώπιση της 

https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/2climatefriendly-design-of-the-overall-eu-budgetfi.pdf?la=en
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/2climatefriendly-design-of-the-overall-eu-budgetfi.pdf?la=en


 31 

 

κλιματικής αλλαγής. Ο συντελεστής αυτός θα μπορούσε, για παράδειγμα, να 
λαμβάνει υπόψη: 

— το ποσοστό καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης το οποίο 
σχετίζεται με το κλίμα· 

— έναν παράγοντα κινδύνου ο οποίος θα αντικατοπτρίζει μη συνεπή 
επίπεδα φιλοδοξίας στα εθνικά πρότυπα· 

— το ποσοστό γεωργικών εκτάσεων το οποίο αναμένεται να στραφεί προς 
πιο φιλικές προς το κλίμα γεωργικές πρακτικές. Α) 

o Ο συντελεστής στάθμισης του 100 % θα πρέπει να χρησιμοποιείται με 
σύνεση και μόνο όταν είναι χρήσιμος, για παράδειγμα: 

— για οικολογικά προγράμματα της ΚΓΠ, αλλά μόνον εάν περιλαμβάνουν 
παρεμβάσεις σχετικές με το κλίμα (π.χ. όχι για οικολογικά προγράμματα 
προστασίας της βιοποικιλότητας)· 

— για δεσμεύσεις αγροτικής ανάπτυξης, αλλά μόνο εάν η 
χρηματοδοτούμενη παρέμβαση συμβάλλει κυρίως στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και όχι σε άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. Αυτό 
θα πρέπει να αξιολογείται πρωτίστως κατά περίπτωση σύμφωνα με τις 
παρεμβάσεις που σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο. Α) 

o Εφόσον διατηρηθούν, οι τρεις κλιματικοί συντελεστές της Επιτροπής, 0 %, 
40 % και 100 %, θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όσο το δυνατόν πιο 
εξειδικευμένο επίπεδο παρέμβασης. Β) 

o Μια ενδεχόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η προσπάθεια 
ποσοτικοποίησης του αντικτύπου στο κλίμα των απαιτήσεων της 
ενισχυμένης αιρεσιμότητας σε ένα δείγμα τόπων που περιλαμβάνουν 
διαφορετικά συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, τύπους εδάφους και 
κλιματικές ζώνες σε ολόκληρη την ΕΕ. Β) 

o Η παρακολούθηση του κλίματος θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τον 
συμψηφισμό των ενισχύσεων της ΚΓΠ που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο 
κλίμα, όπως συνδεδεμένες ενισχύσεις για ζωικό κεφάλαιο ή επενδυτική 
στήριξη μη βιώσιμων αρδευτικών πρακτικών. Β) 

o Η κλιματική ποσόστωση θα πρέπει να ορίζεται ως καθαρός στόχος, ήτοι οι 
πρόσθετες σχετικές με το κλίμα δαπάνες θα πρέπει να αντισταθμίζουν όλες 
τις επενδύσεις με αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα. Γ) 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής 
(ΤΣ) 

48 Στον τομέα της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή έθεσε τον στόχο συνεισφοράς στους 
κλιματικούς στόχους σε 30 % για το ΕΤΠΑ (68 δισεκατομμύρια ευρώ) και 37 % για το ΤΣ 
(17 δισεκατομμύρια ευρώ) για την περίοδο 2021-2027 (βλέπε γράφημα 9). Όπως και στο 
προηγούμενο ΠΔΠ, οι δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των «πεδίων παρέμβασης», σε 
καθένα εκ των οποίων αποδόθηκε ένας από τους τρεις κλιματικούς συντελεστές. Οι 
κύριες αλλαγές όσον αφορά τους κλιματικούς συντελεστές για τα πεδία παρέμβασης σε 
σύγκριση με την περίοδο 2014-2020 συνοψίζονται στον πίνακα 4. 

Πίνακας 4 – Αλλαγές στα πεδία παρέμβασης και στους συντελεστές που 
αφορούν τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα για την περίοδο 
2021-2027 

Πεδίο παρέμβασης 2014-2020 2021-2027 

Σιδηρόδρομοι 

νέοι 

 

 

ανακατασκευασμένοι ή αναβαθμισμένοι 
 

Υποδομή και τροχαίο υλικό για καθαρές αστικές 
μεταφορές   

Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων - 
 

Ψηφιοποίηση των μεταφορών (σιδηροδρομικές, οδικές, 
αστικές, άλλες) - 

 

Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά 
τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που 
εστιάζουν στην κυκλική οικονομία 

- 
 

Έξυπνα συστήματα διανομής της ενέργειας σε μεσαία και 
χαμηλή τάση - 
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Στήριξη επιχειρήσεων των οποίων οι υπηρεσίες 
συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα 

- 
 

Παραγωγική επένδυση στις μεγάλες επιχειρήσεις που 
συνδέεται με την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα - 

 
Πηγή: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών 
διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - 
COM(2018) 375 final, παράρτημα I, και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, 
παράρτημα I. 

49 Η πρόταση κανονισμού για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής εξαιρεί ρητώς από το 
πεδίο εφαρμογής του τις επενδύσεις που συνδέονται με την παραγωγή, την 
επεξεργασία, τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών καυσίμων, με εξαίρεση 
τις επενδύσεις που συνδέονται με τα καθαρά οχήματα. Σε μια δημοσίευση18 
επισημάνθηκαν ανακολουθίες μεταξύ ορισμένων ποσοστών που αποδίδονται στην 
παρακολούθηση της δράσης για το κλίμα και των κλιματικών στόχων για την περίοδο 
2021-2027 (βλέπε επίσης πίνακα 4 και γράφημα 8): 

o ο συντελεστής του 100 % για επιχορηγήσεις για «συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη» δημιουργεί εκ των πραγμάτων τις προϋποθέσεις για 
παράταση της διάρκειας ζωής εγκαταστάσεων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα· 

o ο συντελεστής του 100 % για τη χρηματοδότηση «υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων» προάγει τη χρήση ορυκτών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, 
παρεμποδίζοντας τη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών· 

o ο συντελεστής του 100 % για τη χρηματοδότηση νέων σιδηροδρόμων αποκλίνει από 
την επικέντρωση των επενδύσεων στη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών 
εκπομπών. 

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται τις απόψεις που διατυπώνονται στη συγκεκριμένη 
δημοσίευση, υποστηρίζει δε ότι οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην 
επίτευξη των κλιματικών στόχων. 

                                                      
18  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δράσης για το Κλίμα (Climate Action Network Europe): Climate 

Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal Integration of Climate Action in the EU 
Budget – Assessment and Recommendations, Αύγουστος 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2018:372:FIN
http://www.caneurope.org/
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Πολιτική έρευνας - «Ορίζων Ευρώπη» 

50 Το «Ορίζων Ευρώπη» είναι το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 
2021-2027. Η προσδοκώμενη συνεισφορά του στους κλιματικούς στόχους παραμένει 
35 %. Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 
33 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027 (βλέπε γράφημα 9). 

51 Η Πράσινη Συμφωνία αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της κινητοποίησης της έρευνας 
και της προώθησης της καινοτομίας για την επίτευξη των στόχων της. Επομένως, 
τέσσερις «αποστολές της Πράσινης Συμφωνίας» θα συμβάλουν ώστε το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» να επιτύχει αλλαγές ευρείας κλίμακας σε τομείς όπως η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, οι ωκεανοί, οι πόλεις και το έδαφος. Σύμφωνα με την Επιτροπή, 
οι αποστολές αυτές αναμένεται να συγκεντρώσουν ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, 
συμπεριλαμβανομένων τοπικών και περιφερειακών αρχών και ιδιωτών. 

52 Στην απάντησή της στο ερωτηματολόγιό μας, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η 
επίτευξη της τιμής-στόχου του 35 % θα είναι εφικτή, αν και δύσκολη, υπογραμμίζοντας 
την ανάγκη για σαφή καθορισμό προτεραιοτήτων και προσδοκιών από την κορυφή προς 
τη βάση, εν αντιθέσει προς τη σημασία των δράσεων από τη βάση προς την κορυφή στο 
πλαίσιο του προγράμματος, των οποίων η έκβαση είναι απρόβλεπτη (βλέπε σημείο 38). 

53 Η ΕΕ προάγει τη μετάβαση των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από την έρευνα στην αγορά. Επιστήμονες19 έχουν εκφράσει αμφιβολίες 
σχετικά με το αν τα φιλόδοξα αυτά σχέδια είναι επιτεύξιμα σε βραχυπρόθεσμο έως 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Επισημαίνουν τη δυσκολία της διείσδυσης στην αγορά 
καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως η δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα20 ή το υδρογόνο, και ότι, σε πολλές 
περιπτώσεις, το κανονιστικό περιβάλλον δεν είναι ακόμη προσαρμοσμένο. Δεδομένου 
του τρέχοντος επιπέδου των τιμών των ανθρακούχων εκπομπών, οι νέες τεχνολογίες 
συχνά δεν μπορούν να είναι αποδοτικές βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, οι δε 
αναγκαίες υποδομές συχνά απουσιάζουν. 
  

                                                      
19 Delbeke, J. και Vis, P.: Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend, 2019. 

20 Βλέπε επίσης την ειδική έκθεση 24/2018 του ΕΕΣ: Επίδειξη της δέσμευσης και αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα και καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εμπορική κλίμακα 
στην ΕΕ: δεν επιτεύχθηκε η επιδιωκόμενη πρόοδος την περασμένη δεκαετία. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_EL.pdf
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Παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ – 
Σύνοψη 
54 Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί μία από τις βασικές
προτεραιότητες της ΕΕ. Ο καθορισμός ενός ποσοστού-στόχου του προϋπολογισμού της 
ΕΕ που πρέπει να δαπανηθεί για τη δράση για το κλίμα μπορεί να είναι αποτελεσματικό 
βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των κλιματικών στόχων. Τα κύρια ζητήματα 
που εξετάζονται στην παρούσα επισκόπηση συνοψίζονται κατωτέρω. 

Μεθοδολογία για την 
παρακολούθηση των 

δαπανών για το κλίμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ – 
εμπνευσμένη από τους 

δείκτες του Ρίο του ΟΟΣΑ 

+ Χαμηλές διοικητικές δαπάνες
+ Ευχερής εφαρμογή και χρήση
- Μη συντηρητική
- Μέγιστος συντελεστής (100 %) για δραστηριότητες με σημαντική
συνεισφορά στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, παρότι δεν
είναι αυτός ο κύριος στόχος τους
- Έλλειψη διάκρισης μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής
- Μη συνεκτίμηση των δαπανών με αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα

Συνεισφορά της κοινής 
γεωργικής πολιτικής στις 

δαπάνες για το κλίμα 

+ Η μεγαλύτερη προσδοκώμενη συνεισφορά στις δαπάνες για το
κλίμα
+ Αύξηση της προσδοκώμενης συνεισφοράς την περίοδο
2021-2027 
- Άμεσες ενισχύσεις: αδικαιολόγητες παραδοχές όσον αφορά τις
συνεισφορές στην επίτευξη του κλιματικού στόχου· σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις, η συνεισφορά αναμένεται να διπλασιαστεί την
περίοδο 2021-2027 σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020
- Αγροτική ανάπτυξη: υπερεκτίμηση της συνεισφοράς, παρά τις
κάποιες βελτιώσεις την περίοδο 2021-2027
- Μη συνεκτίμηση γεωργικών δραστηριοτήτων με δυνητικώς
αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα

2014-2020 
ΕΕ-28 

Τιμή-στόχος: 206 δισεκατ. ευρώ 
(20 % - ένα ευρώ στα πέντε) 

2021-2027 
ΕΕ-27 

Τιμή-στόχος: 320 δισεκατ. ευρώ 
(25 % - ένα ευρώ στα τέσσερα) 
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Συνεισφορά ΕΤΠΑ και ΤΣ 
στις δαπάνες για το κλίμα 

 

+ Μεγαλύτερη εστίαση στο κλίμα την περίοδο 2014-2020 σε 
σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο· προσδιορισμός ορθών 
πρακτικών 
- Δραστηριότητες με περιορισμένη στήριξη στα ορυκτά καύσιμα: 
μη συνεκτίμηση του δυνητικώς αρνητικού αντικτύπου στο κλίμα 

Συνεισφορά της πολιτικής 
έρευνας στις δαπάνες για το 

κλίμα 

 

+ Σχέδιο δράσης για την αύξηση της συνεισφοράς της έρευνας 
στις δαπάνες για το κλίμα 
 
- Η τιμή-στόχος δύσκολο να επιτευχθεί λόγω περιορισμών όσον 
αφορά τον σχεδιασμό προτάσεων έρευνας που σχετίζονται με τη 
δράση για το κλίμα 

 

55 Όσον αφορά το μέλλον, προσδιορίσαμε τις ακόλουθες βασικές προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρουσίαση αξιόπιστων 
και χρήσιμων στοιχείων σχετικά με την τιμή-στόχο των δαπανών για το κλίμα: 

o διασφάλιση αξιόπιστης μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα· 

o συνεπής εφαρμογή της μεθοδολογίας σε όλους τους τομείς πολιτικής· 

o αντιστάθμιση δαπανών οι οποίες είναι πιθανό να επιταχύνουν την κλιματική 
αλλαγή. 

 

Η παρούσα επισκόπηση εγκρίθηκε από το Τμήμα I, του οποίου προεδρεύει ο Samo 
Jereb, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 
της 17ης Ιουνίου 2020. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Πρόεδρος 
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Παράρτημα - Παρακολούθηση από το ΕΕΣ των συστάσεων 
διατυπώθηκαν στην ειδική έκθεση 31/2016 

Συστάσεις Απάντηση της Επιτροπής Παρακολούθηση από το ΕΕΣ 

Σύσταση 1 - Αξιόπιστη πολυετής ενοποίηση 
στοιχείων Αποδεκτή  Υλοποιήθηκε  

Η Επιτροπή πρέπει να διενεργεί σε ετήσια 
βάση, αξιόπιστη πολυετή ενοποίηση στοιχείων, 
προκειμένου να διαπιστώνει αν οι δαπάνες για 
το κλίμα βρίσκονται στη σωστή πορεία για την 
επίτευξη του στόχου του 20 %. 

Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει να παρακολουθεί 
την πρόοδο σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της 
κατάρτισης ετήσιων σχεδίων προϋπολογισμού. 

Η Επιτροπή διενεργεί ενοποίηση στοιχείων σε ετήσια βάση, 
προκειμένου να διαπιστώνει αν οι προγραμματισμένες 
δαπάνες για το κλίμα βρίσκονται στη σωστή πορεία για την 
επίτευξη του στόχου του 20 %. Τα ενοποιημένα στοιχεία 
δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις 
επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ και στο ετήσιο 
σχέδιο γενικού προϋπολογισμού. Αρχής γενομένης από το 
2019, τα στοιχεία για το κλίμα παρουσιάζονται επίσης στην 
επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων. 

Σύσταση 2 - Ολοκληρωμένο πλαίσιο υποβολής εκθέσεων 

Σύσταση 2 α): Εν μέρει αποδεκτή  Υλοποιήθηκε μερικώς  

Η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει ετησίως, στην 
έκθεσή της σχετικά με τη διαχείριση και τις 
επιδόσεις, ενοποιημένα πληροφοριακά 
στοιχεία για την πρόοδο προς την επίτευξη του 
συνολικού στόχου του 20 %, καθώς και να 
αναφέρεται με ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

Η Επιτροπή δέχεται να παρουσιάζει τις σχετικές 
πτυχές της δράσης για το κλίμα και την πρόοδο που 
σημειώνεται στον τομέα αυτό στις σχετικές ετήσιες 
εκθέσεις δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση. 
Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη σύσταση για την 
αναφορά στοιχείων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά 

Η υποβολή στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες που 
σχετίζονται με το κλίμα πραγματοποιείται μέσω της ετήσιας 
έκθεσης για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, του σχεδίου γενικού 
προϋπολογισμού και της επισκόπησης των επιδόσεων των 
προγραμμάτων. Ορισμένες ετήσιες εκθέσεις 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
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στοιχεία επί του θέματος σε κάθε σχετική 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Επιπλέον, 
πρέπει να αναφέρεται η πρόοδος που 
σημειώνεται σχετικά με τα σχέδια δράσης, όταν 
αυτά υπάρχουν. Πέραν αυτών, πρέπει να 
αναφέρονται πληροφοριακά στοιχεία για την 
συνεισφορά των χρηματοοικονομικών μέσων 
στο κλίμα. 

μέσα στο πλαίσιο της παρακολούθησης της 
δημοσιονομικής προσπάθειας για την επίτευξη του 
στόχου του 20 %. 

δραστηριοτήτων περιέχουν περιορισμένες πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
επίτευξη στόχων για το κλίμα που περιέχονται σε 
συγκεκριμένα προγράμματα. 
Δεν υπάρχουν νέα σχέδια δράσης, πέραν του σχεδίου 
δράσης «Ορίζων 2020» το οποίο αναφέρεται στην ειδική 
έκθεση 31/2016. 
Στο τρέχον ΠΔΠ, η παρακολούθηση της δράσης για το κλίμα 
δεν καλύπτει τα χρηματοοικονομικά μέσα, ωστόσο αυτό 
πρόκειται να αλλάξει στο επόμενο ΠΔΠ. 

Σύσταση 2 β): Απευθύνεται στα κράτη μέλη  Δεν εμπίπτει στο πεδίο της επισκόπησης  

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τους 
τομείς υπό επιμερισμένη διαχείριση οι οποίοι 
παρουσιάζουν πιθανές ευκαιρίες για κλιματική 
δράση. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύσταση αυτή 
απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Η εμβέλεια της παρακολούθησης από το ΕΕΣ περιλαμβάνει 
τις συστάσεις που απευθύνονταν στην Επιτροπή. 

Σύσταση 2 γ): Μη αποδεκτή  Δεν υλοποιήθηκε  

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι στα στοιχεία που 
συγκεντρώνονται γίνεται διάκριση μεταξύ 
μέτρων μετριασμού και μέτρων προσαρμογής. 

Οι συνέπειες του πρόσθετου αυτού διοικητικού 
φόρτου που επιβλήθηκε τόσο στην Επιτροπή όσο και 
στα κράτη μέλη δεν είναι σαφείς. 

Η Επιτροπή δεν έλαβε κανένα μέτρο για την υλοποίηση της 
σύστασης. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EL.pdf
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Σύσταση 3 - Αξιολόγηση των αναγκών που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή Εν μέρει αποδεκτή  Υλοποιήθηκε μερικώς  

Κατά τον σχεδιασμό της πιθανής συνεισφοράς 
για την κλιματική δράση από επιμέρους 
κονδύλια του προϋπολογισμού ή 
χρηματοδοτικά μέσα, η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα σχέδια αυτά βασίζονται σε 
ρεαλιστική και άρτια αξιολόγηση, αφενός, των 
αναγκών που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και, 
αφετέρου, του δυναμικού συνεισφοράς του 
κάθε τομέα στον συνολικό στόχο. 

Η Επιτροπή δέχεται να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες 
που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή και το δυναμικό 
συνεισφοράς των διάφορων τομέων, στο πλαίσιο της 
πρότασης νέου συνολικού πολιτικού στόχου. Η 
Επιτροπή δεν δέχεται να προβλέπει ειδικές 
συνεισφορές για κάθε τομέα ή πρόγραμμα. 

Η Επιτροπή χρηματοδότησε την εξωτερική μελέτη σχετικά 
με τις ανάγκες χρηματοδότησης για την επισκόπηση των 
τρεχουσών ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης 
του κλίματος και την παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα. Στη μελέτη εξετάζονται μάλλον οι ανάγκες 
χρηματοδότησης για την επίτευξη του στόχου 
ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος παρά οι ανάγκες 
που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Δεν είναι σαφές αν το 
προσδοκώμενο ποσοστό δαπανών που σχετίζονται με το 
κλίμα, στο πλαίσιο των επιμέρους προγραμμάτων, 
βασίστηκε σε ρεαλιστικές παραδοχές. 
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης του μελλοντικού ΠΔΠ 
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 

Σύσταση 4 - Διόρθωση των υπερεκτιμήσεων Εν μέρει αποδεκτή  Υλοποιήθηκε μερικώς  

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόζουν την αρχή της συντηρητικής 
προσέγγισης και να διορθώσουν τις 
υπερεκτιμήσεις στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, 
επανεξετάζοντας το σύνολο των συντελεστών 
της ΕΕ για το κλίμα. 

Η μεθοδολογία παρακολούθησης πρέπει να 
παραμείνει σταθερή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
ΠΔΠ για λόγους προβλεψιμότητας, συνέπειας και 
διαφάνειας. Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους 
τελειοποίησης της μεθοδολογίας παρακολούθησης 
για το ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού μετά 
το 2020. 

Στην πρόταση για την ΚΓΠ μετά το 2020, ο συντελεστής για 
τις ενισχύσεις αντιστάθμισης φυσικών ή άλλων ειδικών ανά 
περιοχή περιορισμών μειώθηκε από 100 % σε 40 %. 
Ο προτεινόμενος συντελεστής 100 % για τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις δεν συνάδει 
προς την αρχή της συντηρητικής προσέγγισης. 
Η πρόταση για τη μελλοντική ΚΓΠ εξετάζεται επί του 
παρόντος από το Συμβούλιο. 
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Σύσταση 5 – Κατάρτιση σχεδίων δράσης Εν μέρει αποδεκτή  Δεν υλοποιήθηκε  

Όταν κατά την πολυετή ενοποίηση στοιχείων 
αποκαλύπτεται ότι υπάρχει κίνδυνος να μην 
επιτευχθούν οι αναμενόμενες συνεισφορές από 
κάποιον συγκεκριμένο τομέα, η Επιτροπή 
πρέπει να καταρτίζει σχέδιο δράσης για τον εν 
λόγω τομέα. 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις ευκαιρίες για την 
αύξηση της εστίασης στο κλίμα στο πλαίσιο των 
ενδιάμεσων επανεξετάσεων επιμέρους 
προγραμμάτων και πολιτικών. Εν αναμονή των 
αποτελεσμάτων των επανεξετάσεων αυτών, η 
Επιτροπή θα εξετάσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 
Η θέσπιση επιμέρους σχεδίων δράσης δεν 
ενδείκνυται, καθώς τα επιμέρους προγράμματα 
προβλέπουν ήδη διαδικασίες για τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης. 

Η Επιτροπή απέδωσε ιδιαίτερη προσοχή και διέθεσε 
σημαντικό προϋπολογισμό στη δράση για το κλίμα στο 
πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2018-2020 του 
προγράμματος «Ορίζων 2020». Αυτό είχε ήδη ξεκινήσει 
πριν από τη δημοσίευση της ειδικής έκθεσης 31/2016 του 
ΕΕΣ. Δεν κατάρτισε κανένα άλλο σχέδιο δράσης. Αντ’ αυτού, 
επέλεξε να ελέγχει τη διαδικασία του προϋπολογισμού σε 
ετήσια βάση προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες 
που σχετίζονται με το κλίμα βρίσκονται στη σωστή πορεία 
για την επίτευξη του στόχου. 

Σύσταση 6 - Ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των πραγματικών δαπανών για την κλιματική δράση και των σχετικών αποτελεσμάτων 

Σύσταση 6 α): Μη αποδεκτή  Δεν υλοποιήθηκε  

Η Επιτροπή πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, να αναπτύξει στον τομέα της 
επιμερισμένης διαχείρισης ένα εναρμονισμένο 
και αναλογικό σύστημα για την 
παρακολούθηση της πραγματικής υλοποίησης 
της κλιματικής δράσης. 

Η σύσταση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του 
διοικητικού φόρτου για τα κράτη μέλη, η οποία δεν 
προβλέφθηκε από τους ισχύοντες κανονισμούς και 
δεν περιλήφθηκε στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης 
και στα επιχειρησιακά προγράμματα. 

Η Επιτροπή δεν έλαβε κανένα μέτρο για την υλοποίηση της 
σύστασης. 
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Σύσταση 6 β): Αποδεκτή  Υλοποιήθηκε μερικώς  

Η Επιτροπή πρέπει, σύμφωνα με την 
πρωτοβουλία της «προϋπολογισμός που 
αποδίδει αποτελέσματα», να καθιερώσει σε 
όλους τους τομείς δείκτες αποτελέσματος 
σχετικά με το κλίμα, οι οποίοι συμβάλλουν στην 
επίτευξη του στόχου, 

Η Επιτροπή θα ενισχύσει και θα βελτιώσει τη 
συγκρισιμότητα των δεικτών αποτελέσματος που 
συνδέονται με το κλίμα σε όλους τους τομείς του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και θα εξετάσει εναλλακτικές 
δυνατότητες στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ για τ τον 
καθορισμό δεικτών αποτελέσματος σχετικά με το 
κλίμα για την αξιολόγηση της συνεισφοράς του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στη δράση για το κλίμα. 

Η Επιτροπή περιέλαβε δείκτες αποτελέσματος σχετικά με 
το κλίμα στις προτάσεις για την ΚΓΠ και το ΕΤΠΑ /ΤΣ μετά το 
2020, αλλά όχι σε όλους τους τομείς. Οι προτάσεις για την 
ΚΓΠ και το ΕΤΠΑ/ΤΣ μετά το 2020 εξετάζονται επί του 
παρόντος και, επομένως, δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. 
 

Σύσταση 6 γ): Αποδεκτή  Υλοποιήθηκε  

Η Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τους 
δείκτες αποτελέσματος που αφορούν το κλίμα 
μεταξύ των κρατών μελών. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προάγει ενεργά την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στον ειδικό τομέα 
των δεικτών αποτελέσματος σχετικά με το κλίμα. 

Η Επιτροπή έλαβε μέτρα, μέσω συνεδριάσεων 
εμπειρογνωμόνων, μελετών, εργαστηρίων και 
πλατφορμών, για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για 
δείκτες αποτελέσματος σχετικά με το κλίμα μεταξύ των 
κρατών μελών. 

Σύσταση 7 - Διερεύνηση όλων των πιθανών ευκαιριών και διασφάλιση πραγματικής στροφής προς την κλιματική δράση 

Σύσταση 7 α): Εν μέρει αποδεκτή  Δεν υλοποιήθηκε  

Η Επιτροπή πρέπει να προσδιορίσει τους τομείς 
εκείνους που διαθέτουν αναξιοποίητο 

Όπως και για τη σύσταση 5, ήτοι υπό την έννοια ότι η 
Επιτροπή θα προσδιορίσει τους τομείς που διαθέτουν 

Η Επιτροπή δεν κατάρτισε σχέδια δράσης για τη δράση για 
το κλίμα για άλλους ειδικούς τομείς, με εξαίρεση το 
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δυναμικό όσον αφορά την κλιματική δράση, 
όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και να 
αναπτύξει σχέδια δράσης για την αύξηση της 
συνεισφοράς των εν λόγω τομέων στην 
κλιματική δράση. 

αναξιοποίητο δυναμικό και θα εξετάσει ευκαιρίες και 
δράσεις για την αύξηση της εστίασης στο κλίμα των 
προγραμμάτων δαπανών τους στο πλαίσιο των 
επιμέρους ενδιάμεσων επανεξετάσεών τους. Ωστόσο, 
δεν θα καταρτίσει ειδικά σχέδια δράσης για τις 
δαπάνες για το κλίμα για επιμέρους προγράμματα. 

πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2018-2020 του 
«Ορίζων 2020», όπως αναφέρεται στην ειδική 
έκθεση 31/2016 του ΕΕΣ. 

Σύσταση 7 β): Μη αποδεκτή  Υλοποιήθηκε μερικώς  

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν την ενσωμάτωση της κλιματικής 
δράσης στους τομείς της γεωργίας, της 
αγροτικής ανάπτυξης και της αλιείας. 

Η μεταβολή του πολυετούς δημοσιονομικού 
προγραμματισμού στο στάδιο αυτό στα προγράμματα 
των ΕΔΕΤ που τελούν υπό επιμερισμένη διαχείριση 
δεν είναι δυνατή ούτε εφικτή. Ταυτόχρονα, η 
Επιτροπή θα εξετάσει εναλλακτικές δυνατότητες για 
τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος στο πλαίσιο των ενδιάμεσων επανεξετάσεων 
επιμέρους προγραμμάτων. 

Η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση της τιμής-στόχου όσον 
αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στην 
ΚΓΠ μετά το 2020. Παρά την προσήλωση της Επιτροπής 
στον στόχο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 
παραμένει ασαφές στο παρόν στάδιο αν αυτό θα συμβάλει 
στην αύξηση των δαπανών για τη δράση για το κλίμα. 
Οι προτάσεις για την ΚΓΠ μετά το 2020 τελούν υπό 
διαπραγμάτευση και, επομένως, δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. 
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Όροι και συντομογραφίες 
Αέριο θερμοκηπίου: Αέριο στην ατμόσφαιρα -όπως διοξείδιο του άνθρακα ή 
μεθάνιο- το οποίο απορροφά και εκπέμπει ακτινοβολία, παγιδεύοντας θερμότητα και 
θερμαίνοντας τοιουτοτρόπως την επιφάνεια της Γης, μέσω του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. 

Αιρεσιμότητα: Σύστημα το οποίο αντικατέστησε την πολλαπλή συμμόρφωση και τον 
οικολογικό προσανατολισμό στην ΚΓΠ μετά το 2020 για την προώθηση γεωργικών 
πρακτικών οι οποίες είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και προάγουν 
την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. 

Άμεσες ενισχύσεις: Πληρωμές για στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, όπως 
στρεμματικές ενισχύσεις, οι οποίες καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς. 

Δράση για το κλίμα: Δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του 
αντικτύπου της· ένας από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών. 

Ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος: Ενσωμάτωση πτυχών σχετικών με το 
κλίμα σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα μέσα, τα προγράμματα και τα ταμεία. 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ): Ταμείο της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση της συνεισφοράς της ΕΕ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): Ταμείο της ΕΕ για τη δημιουργία ευκαιριών 
εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και για τη βελτίωση της κατάστασης των 
ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): Ταμείο της ΕΕ για την 
ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ με τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων που μειώνουν τις ανισορροπίες μεταξύ περιφερειών. 

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ): Πολιτική της ΕΕ συνιστάμενη σε επιδοτήσεις και ένα 
φάσμα άλλων μέτρων σχεδιασμένων να εγγυώνται την επισιτιστική ασφάλεια, να 
διασφαλίζουν δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς της ΕΕ και να προωθούν την 
αγροτική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Οικολογικός προσανατολισμός: Υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών που είναι 
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης συχνά για 
να δηλώσει το σχετικό καθεστώς ενίσχυσης από την ΕΕ. 
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Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 

«Ορίζων Ευρώπη» Το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 
2021-2027. 

«Ορίζων 2020»: Το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 
2014-2020. 

Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα: Μέτρηση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από διάφορες πηγές στους κλιματικούς στόχους. 

Πολλαπλή συμμόρφωση: Μηχανισμός στο πλαίσιο του οποίου οι πληρωμές προς 
γεωργούς εξαρτώνται από την εκ μέρους τους εκπλήρωση απαιτήσεων σχετικών με το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή μεταχείριση των 
ζώων και τη διαχείριση της γης. 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ): Το συνήθως επταετούς διάρκειας 
πρόγραμμα εκτέλεσης των δαπανών της ΕΕ στο οποίο ορίζονται προτεραιότητες 
(βάσει των στόχων πολιτικής) και ανώτατα όρια, υπό έξι βασικές θεματικές ενότητες. 
Διαμορφώνει τη δομή στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται οι ετήσιοι 
προϋπολογισμοί της ΕΕ, με ανώτατα όρια για κάθε κατηγορία δαπανών. Το τρέχον 
ΠΔΠ καλύπτει την περίοδο 2014-2020. 

Πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης: Η κατάσταση στην 
οποία οι γεωργοί πρέπει να διατηρούν όλες τις γεωργικές εκτάσεις, ιδίως δε αυτές 
που προσωρινά δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, προκειμένου να λαμβάνουν 
ορισμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Περιλαμβάνει ζητήματα όπως η διαχείριση 
των υδάτων και του εδάφους. 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ): Οι 17 στόχοι που τίθενται στο θεματολόγιο των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030 για την παρότρυνση της 
ανάληψης δράσης από όλες τις χώρες σε τομείς κρίσιμης σημασίας για την 
ανθρωπότητα και τον πλανήτη. 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ): Ταμείο της ΕΕ για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων στην ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων σε κράτη μέλη με 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα ανά κάτοικο χαμηλότερο του 90 % του μέσου όρου της 
ΕΕ. 
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Κλιμάκιο του ΕΕΣ 
Επισκόπηση ΕΕΣ – Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ 

Η παρούσα επισκόπηση εγκρίθηκε από το Τμήμα I, επικεφαλής του οποίου είναι ο 
Samo Jereb, Μέλος του ΕΕΣ. Επικεφαλής του έργου ήταν η Joëlle Elvinger, Μέλος του 
ΕΕΣ, συνεπικουρούμενη από την Ildikó Preiss, προϊσταμένη του ιδιαίτερου γραφείου 
της, τη Charlotta Törneling, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο της, τον Colm Friel, 
ανώτερο διοικητικό στέλεχος, τη Ramona Bortnowschi, υπεύθυνη έργου, τον 
Jan Huth, αναπληρωτή υπεύθυνο έργου και τον Bertrand Tanguy, ελεγκτή. Τον 
γραφιστικό σχεδιασμό ανέλαβε η Marika Meisenzahl. 



 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
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Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) 
εφαρμόζεται δυνάμει της απόφασης αριθ. 6-2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την 
πολιτική ανοικτών δεδομένων και την περαιτέρω χρήση εγγράφων.  

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε χωριστές ανακοινώσεις περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο του ΕΕΣ που ανήκει στην ΕΕ παραχωρείται βάσει της 
άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η 
περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι αλλαγές. Απαγορεύεται 
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αναγκαίων δικαιωμάτων. Όταν λαμβάνεται έγκριση, η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική 
έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στην χρήση. 

Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να 
ζητήσετε άδεια απευθείας από τους κατόχους των δικαιωμάτων. 

Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι 
επωνυμίες/ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική του ΕΕΣ για την περαιτέρω χρήση και δεν σας 
παρέχεται σχετική άδεια. 

Η «οικογένεια» των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα 
europa.eu, παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Δεδομένου ότι το ΕΕΣ δεν τους ελέγχει, σας 
συνιστούμε να εξετάζετε τις πολιτικές τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Χρήση του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου  

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς την 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οργάνου. 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ. +352 4398-1

Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Η Επιτροπή δεσμεύθηκε να δαπανήσει τουλάχιστον 
20 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
περίοδο 2014 2020 υπέρ της δράσης για το κλίμα 
ενσωματώνοντας δαπάνες που σχετίζονται με το 
κλίμα σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές. Η εν λόγω 
τιμή-στόχος αυξήθηκε σε 25 % για την περίοδο 
2021 2027. Η παρακολούθηση των δαπανών για 
το κλίμα παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα 
να αξιολογεί αν αυτή η τιμή-στόχος επιτυγχάνεται. 
Αξιοποιώντας προηγούμενες εργασίες μας 
επί του θέματος αυτού, στο παρόν έγγραφο 
εξετάζουμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται 
για την παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί ως προς τον στόχο και τις 
προοπτικές για την περίοδο μετά το 2020. Tίθενται 
υπό αμφισβήτηση ορισμένες από τις παραδοχές 
της Επιτροπής και επισημαίνεται ο κίνδυνος 
υπερεκτίμησης των δαπανών για το κλίμα. 
Περιγράφονται οι βελτιώσεις που περιέχονται 
στις τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις, αλλά 
επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται 
μεθοδολογικές αδυναμίες και προκλήσεις.
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