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Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 259 του δημοσιονομικού κανονισμού, τις 

απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις παρατηρήσεις που διατυπώνονται σε ειδική έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα δημοσιευτεί ταυτόχρονα με την εν λόγω ειδική έκθεση.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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ΣΥΝΟΨΗ (Σημεία I-VII) 

Απαντήσεις της Επιτροπής:  

I. Η Επιτροπή χαιρετίζει την ειδική έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ στις περιφέρειες 

εξόρυξης άνθρακα. 

Ενώ ο ρυθμός μείωσης της εξόρυξης άνθρακα ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, η 
πρωτογενής παραγωγή στερεών ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ-27 βρίσκεται ήδη σε διαρθρωτική 
ύφεση τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1990. Η εξέλιξη των εισαγωγών στερεών ορυκτών 
καυσίμων είναι παρόμοια με εκείνη της πρωτογενούς παραγωγής — σταθερή ή σε ύφεση. Σε επίπεδο 
ΕΕ-27, η αντικατάσταση των εγχώριων με εισαγόμενα στερεά ορυκτά καύσιμα ήταν στην καλύτερη 
περίπτωση οριακή. 

Τα τελευταία χρόνια η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έχει αναγνωριστεί ως καίριος παράγοντας 
για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050, ενώ η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία αναγνωρίζει ρητά ότι κανένας άνθρωπος και καμία περιοχή δεν μπορεί να μείνει στο 
περιθώριο.  

II. Τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, τα οποία επικεντρώνονται στη μείωση των ανισοτήτων στην 

Ευρώπη και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, συνέβαλαν 
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.  Ωστόσο, η 
«κοινωνικοοικονομική και ενεργειακή μετάβαση» των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα δεν αποτελούσε 
ειδικό στόχο του νομικού πλαισίου το οποίο αποτέλεσε τη βάση των ταμείων της πολιτικής συνοχής 
2014-2020.  

Αντιθέτως, το κονδύλιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) ύψους 19,3 δισ. EUR, το οποίο 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο των ταμείων της πολιτικής συνοχής 2021-2027, προορίζεται ειδικά για τη 
στήριξη των περιφερειών και των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες κοινωνικές, 
εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης έως το 2050. 

III. Η νομική βάση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 δεν περιείχε ειδικούς στόχους 

όσον αφορά τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα και, 
γενικότερα, δεν περιλάμβανε ειδική διάταξη για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα. Τα κράτη μέλη δεν 
είχαν υποχρέωση να αντιμετωπίσουν τις περιφέρειες άνθρακα με συγκεκριμένο τρόπο κατά τη 
διαπραγμάτευση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα και, ως εκ τούτου, το ποσοστό των ορυκτών 
καυσίμων, εφόσον συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις τους. 

IV. Ενώ η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για τη στήριξη 
των ευκαιριών απασχόλησης και των δεξιοτήτων των ατόμων.  

V. Ο προγραμματισμός του ΤΔΜ λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ανάγκες των περιφερειών εξόρυξης 

άνθρακα, τύρφης και πετρελαιούχου σχιστόλιθου, καθώς και των περιφερειών υψηλής έντασης 
άνθρακα.  
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Το ΤΔΜ προτάθηκε αρχικά με 8,45 δισ. EUR και, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που συνδέονται με τη μετάβαση σε ένα πλαίσιο ανάκαμψης μετά 
την πανδημία, χρηματοδοτήθηκε επιπλέον με 10,87 δισ. EUR στο πλαίσιο του Next Generation EU, 
ώστε να ανέλθει συνολικά σε 19,3 δισ. EUR. Οι επενδύσεις του ΤΔΜ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη 
στήριξη των περιφερειών και των εδαφών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση, ενώ 
συμπληρώνονται και από επενδύσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
στηρίζουν την αποτελεσματική μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα στις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που επικρατούν σήμερα. 

VII. Η Επιτροπή αποδέχεται τις συστάσεις. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Σημεία 1-21) 

Απαντήσεις της Επιτροπής: 

16. Η ανακοίνωση για το σχέδιο REPowerEU, η οποία εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2022, έχει δύο 

στόχους· συγκεκριμένα, κατά τους επόμενους μήνες, να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές 
ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία για το αέριο, το πετρέλαιο και τον άνθρακα και, κατά τα επόμενα 
χρόνια, να μειώσει την εξάρτηση από όλα τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα επιταχύνοντας την 
υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, ορισμένα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ξανανοίξουν τις υφιστάμενες μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα, ή να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους, ως 
προσωρινή λύση για την αντιστάθμιση των ελλείψεων εφοδιασμού με αέριο. Αυτό θα σήμαινε τη 
διατήρηση των εν λόγω μονάδων σε πλήρη ετοιμότητα να συμβάλουν στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε περίπτωση πολύ υψηλής ζήτησης —ως εκ τούτου θα λειτουργούν μόνο για λίγες ώρες. 
Ωστόσο, αυτό δεν θα καθυστερήσει τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ούτε θα αποκλίνει 
την ΕΕ από τη συνολική πορεία της για το 2030 και το 2050.  Αυτό σημαίνει μόνο ότι, σε πολύ 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ενδεχομένως να υπάρξει ανάγκη άνθρακα για την κάλυψη πιθανών 
ελλείψεων στον εφοδιασμό αερίου.  

19. Ενώ δεν υπήρχαν ειδικά προγράμματα συγκεκριμένα για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα, η 

έκθεση ορθώς αναφέρει ότι οι περιφέρειες αυτές θα μπορούσαν να επωφεληθούν από υφιστάμενα 
ταμεία, όπως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, όχι μόνο κατά την περίοδο 2014-2020 αλλά και 
τις προηγούμενες δεκαετίες.  

Οι δυνητικοί πόροι που διατίθενται για τη συμβολή στην ανάπτυξη και την απασχόληση στις 
περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020 εκτιμήθηκαν σε περίπου 
32 δισ. EUR, σε σχέση με τις 18 πιλοτικές περιφέρειες της πρωτοβουλίας για τις περιφέρειες εξόρυξης 
άνθρακα που βρίσκονται σε πορεία μετάβασης σε 8 κράτη μέλη της ΕΕ1.  
 
Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης, όπως αυτές στο πλαίσιο του προγράμματος 
LIFE, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, του Μηχανισμού «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, στο παρελθόν 
υπήρχαν ειδικές κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία RECHAR2. 
                                                 

1 Open Data Platform, Cohesion policy supporting the Energy Union | Data | Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (europa.eu) 

2 Κοινοτική πρωτοβουλία που αφορούσε την οικονομική μετατροπή περιοχών εξόρυξης άνθρακα, Community 
initiative (EC) concerning the economic conversion of coal-mining areas, 1994-1997 | Πρόγραμμα | REG | 
CORDIS | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (Σημεία 22-25)  

Καμία απάντηση της Επιτροπής.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Σημεία 26-56) 

Απαντήσεις της Επιτροπής: 

34. Εξακολουθεί να μην υπάρχει νομική απαίτηση για την κατάρτιση μιας «στρατηγικής 

κοινωνικοοικονομικής ή ενεργειακής μετάβασης» σε επίπεδο περιφερειών εξόρυξης άνθρακα. Ωστόσο, 
οι περιφέρειες που επωφελούνται από το ΤΔΜ πρέπει τώρα να καταρτίσουν εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, όπου θα περιγράφουν τη μετάβαση και τις επιπτώσεις της στην περιφέρειά τους. Κάθε 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης 
σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για τα βασικά στάδια της μετάβασης 
προς τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 και προς τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Τα στάδια αυτά θα πρέπει να συνάδουν με τα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και τις εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές, ιδίως τις προγραμματισμένες 
επενδύσεις, το χρονοδιάγραμμα των βασικών σταδίων μετάβασης, τη συμβολή στους εθνικούς 
στόχους, τις επιδιώξεις που πρέπει να επιτευχθούν και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τη 
δίκαιη μετάβαση. Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουν σαφή 
στοιχεία που να αποδεικνύουν μια διαδικασία μετάβασης και τις επιπτώσεις της στο επίπεδο του 
επηρεαζόμενου εδάφους στο εγγύς μέλλον (έως το 2030 ή νωρίτερα). 

36. Ενώ η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ρόλος του ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για 

τη στήριξη των ευκαιριών απασχόλησης και των δεξιοτήτων των ατόμων. Στις περιφέρειες που 
περιλαμβάνονται στον έλεγχο, το ΕΚΤ στήριξε τους απολυμένους εργαζομένους για να τους βοηθήσει 
να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Σε ολόκληρη την ΕΕ, 4,4 εκατομμύρια συμμετέχοντες βρήκαν 
θέση εργασίας χάρη στη στήριξη του ΕΚΤ, είτε σε ήδη υφιστάμενες ή σε νεοσυσταθείσες θέσεις. Το 
νεοσυσταθέν ΤΔΜ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη στήριξη των 
ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των περιφερειών που επηρεάζονται περισσότερο 

από την κλιματική μετάβαση. 

43. Η δημόσια χρηματοδότηση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην επίτευξη εξοικονόμησης 

ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ και αποτελεί βασική κινητήρια 
δύναμη για την κλιμάκωση και τη μόχλευση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση.  

Η μελέτη της Επιτροπής στην οποία παραπέμπει το ΕΕΣ καλύπτει μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας για 
την περίοδο 2014-2017 που είναι επιλέξιμη δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση. 

45. Το ΤΔΜ θεσπίστηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της 

στρατηγικής της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, και έχει ως στόχο να μην 
αφήσει καμία περιφέρεια στο περιθώριο όσον αφορά τη μετάβαση. Για την περίοδο 2021-2027, το 
ΤΔΜ διαθέτει 19,3 δισ. EUR (σε τρέχουσες τιμές) για να βοηθήσει τις περιφέρειες που υφίστανται το 
μεγαλύτερο αρνητικό πλήγμα από τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, μετριάζοντας τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της μετάβασης. Με αυτόν τον τρόπο, θα ωφεληθούν οι περιφέρειες 
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που εξαρτώνται από την παραγωγή ορυκτών καυσίμων (όπως άνθρακας, λιγνίτης, τύρφη και 
πετρελαιούχος σχιστόλιθος) για τη χρήση ενέργειας, αλλά και οι περιφέρειες που εξαρτώνται από 
βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα (όπως χάλυβας, τσιμέντο ή χημικά προϊόντα).  

Για να έχουν πρόσβαση στη στήριξη του ΤΔΜ, καθώς και των άλλων δύο πυλώνων του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ), τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, 
που θα εγκριθούν μαζί με τα προγράμματά τους για την πολιτική συνοχής, τα οποία θα καλύπτουν όλα 
τα ταμεία της πολιτικής συνοχής [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής 
(ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)]. Τον Ιούνιο του 
2020 η Επιτροπή δημιούργησε την πλατφόρμα δίκαιης μετάβασης για να στηρίξει όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στη χρήση του ΜΔΜ. 

Ωστόσο, ήδη πριν από τη δημιουργία του ΤΔΜ, τα ταμεία της πολιτικής συνοχής συνέβαλαν στην 
υλοποίηση των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και το 2050, με 24 % 
δαπάνες για το κλίμα στα ταμεία της πολιτικής συνοχής και περίπου 20 δισ. EUR για τις δαπάνες 
βιώσιμης ενέργειας. Επιπλέον, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής 2014-2020 επένδυσαν σε 
ευρύ φάσμα τομέων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες χρησιμοποίησαν επίσης τα κονδύλια που είχαν στη διάθεσή τους για να συμβάλουν 
στην πρωτοβουλία «Περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα σε μετάβαση», η οποία δρομολογήθηκε από την 
Επιτροπή το 2017 στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». 
Επιπλέον, η ΕΕ στηρίζει επίσης τη μετάβαση των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα μέσω πολιτικών 
απασχόλησης, δεξιοτήτων και κοινωνικών πολιτικών σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, για παράδειγμα μέσω νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών, 
όπως η σύσταση του Συμβουλίου για τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα (που εγκρίθηκε ομόφωνα από τους υπουργούς EPSCO3 στις 16 Ιουνίου 2022).  

Ωστόσο, η «κοινωνικοοικονομική και ενεργειακή μετάβαση» των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα δεν 
αποτελούσε ειδικό στόχο του νομικού πλαισίου που αποτελεί τη βάση των ταμείων της πολιτικής 
συνοχής για την περίοδο 2014-2020, ενώ και τα κράτη μέλη δεν είχαν καμία υποχρέωση να 
αντιμετωπίζουν τις περιφέρειες άνθρακα με συγκεκριμένο τρόπο κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων για την περίοδο 2014-2020. 

46. Η πρόταση του ΤΔΜ ήταν σύμφωνη με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με 

τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 στον τομέα της συνοχής και την εκτίμηση 
επιπτώσεων που διενεργήθηκε για τους σκοπούς του κανονισμού για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ. Η πρόταση 
αντανακλούσε τις προσδοκίες των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ —του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου— τα οποία ζήτησαν 
να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στους εργαζομένους και στις κοινότητες που επηρεάζονται από τη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία για μια κοινωνικά ισότιμη και δίκαιη μετάβαση κατά 
την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Η αξιολόγηση των χρηματοδοτικών αναγκών καλύπτεται 
επίσης από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe’s 
Recovery Needs» (Προσδιορισμός των αναγκών ανάκαμψης της Ευρώπης), το οποίο δημοσιεύτηκε 

στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πρότασης για το ΠΔΠ. 

47. Τα εθνικά σχέδια δίκαιης μετάβασης αφορούν την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Η 

Επιτροπή τονίζει ότι προαπαιτούμενο για την έγκρισή τους είναι η σαφής περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία σε εθνικό επίπεδο, καθώς και του αντικτύπου της 
στο επίπεδο της επικράτειας. 

                                                 
3 Σύνθεση του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών 
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Ως απάντηση στις δυσκολίες και στην παγκόσμια διατάραξη της αγοράς ενέργειας που προκλήθηκε 
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο 
REPowerEU. Το REPowerEU είναι ένα σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή καθαρής 
ενέργειας και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της 
ανακοίνωσης για το σχέδιο REPowerEU, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν άνθρακα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μειώσουν γρήγορα 
την εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και να αυξήσουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της 
Ευρώπης από αναξιόπιστους προμηθευτές και ασταθή ορυκτά καύσιμα, επιταχύνοντας παράλληλα τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του ενεργειακού 
συστήματος σε επίπεδο ΕΕ. Μολονότι αναγνωρίζει τα αναγκαία βραχυπρόθεσμα μέτρα, το REPowerEU 
ζητεί την ισχυρή επιτάχυνση της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως τρόπου ταχείας 
μείωσης των εισαγωγών, με παράλληλη επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων για το 

2030 και το 2050. 

52. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν καταργήσει ή σχεδιάζουν να καταργήσουν σταδιακά την 

εξόρυξη άνθρακα πριν από τη σταδιακή κατάργηση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση 
άνθρακα, επειδή η εξόρυξη άνθρακα έχει περισσότερες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν 
είναι οικονομικά αποδοτική. Η σταδιακή κατάργηση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση 
άνθρακα προγραμματίζεται στα περισσότερα κράτη μέλη, αλλά με πιο σταδιακό τρόπο, γι’ αυτό οι 

εισαγωγές άνθρακα θα πρέπει να υποκαταστήσουν τον τοπικό άνθρακα για κάποιο χρονικό διάστημα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (Σημεία 57-63) 

Απαντήσεις της Επιτροπής: 

57. Η νομική βάση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 δεν περιείχε ειδικούς στόχους 

όσον αφορά τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα και, 
γενικότερα, δεν περιλάμβανε ειδική διάταξη για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα. Τα κράτη μέλη δεν 
είχαν υποχρέωση να αντιμετωπίσουν τις περιφέρειες άνθρακα με συγκεκριμένο τρόπο κατά τη 
διαπραγμάτευση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα και, ως εκ τούτου, το ποσοστό των ορυκτών 

καυσίμων, εφόσον συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις τους. 

58. Δεν υπήρχαν στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή απολυμένων ανθρακωρύχων σε 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μαθήματα κατάρτισης, διότι δεν υπήρχε νομική απαίτηση για τη 
συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή για τη συγκεκριμένη ομάδα (κατά τα άλλα υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή). 

60. Ενώ οι επενδύσεις του ΕΤΠΑ συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, το ΕΚΤ είναι το 

κύριο μέσο της ΕΕ για τη στήριξη των ευκαιριών απασχόλησης και των δεξιοτήτων των ατόμων. Η 
δημόσια χρηματοδότηση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας σε 
ολόκληρη την ΕΕ σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ και αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την 

κλιμάκωση και τη μόχλευση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση. 

61. Η πρόταση του ΤΔΜ ήταν σύμφωνη με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με 

τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 στον τομέα της συνοχής και την εκτίμηση 
επιπτώσεων που διενεργήθηκε για τους σκοπούς του κανονισμού για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ. Η πρόταση 
αντανακλούσε τις προσδοκίες των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ —του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης— τα 
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οποία ζήτησαν να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στους εργαζομένους και στις κοινότητες που 
επηρεάζονται από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία για μια κοινωνικά ισότιμη και 
δίκαιη μετάβαση κατά την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού.  

Ο προγραμματισμός του ΤΔΜ λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ανάγκες των περιφερειών εξόρυξης 
άνθρακα, τύρφης και πετρελαιούχου σχιστόλιθου, καθώς και των περιφερειών υψηλής έντασης 

άνθρακα. 

Σύσταση 1 – Έλεγχος της αποτελεσματικής και αποδοτικής 

χρήσης του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για τον μετριασμό των 

κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης στην 

κλιματική ουδετερότητα στις περιφέρειες υψηλής έντασης 

άνθρακα  

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Σύσταση 2 – Ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τη μέτρηση και 

τη διαχείριση των εκπομπών μεθανίου  

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.  

Το περιεχόμενο του μελλοντικού κανονισμού εξαρτάται από την έκβαση της νομοθετικής διαδικασίας 
και είναι το αποτέλεσμα της απόφασης που θα λάβει ο νομοθέτης της ΕΕ σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής. 
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