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1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
πλαίσιο “κλίμα και ενέργεια” 2021-2030

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ι. Μείωση των εκπομπών κατά 40% σε σύγκριση
με τις εκπομπές του 1990

2020 - 21% -10%

2030 - 43% -30%

Στόχος μείωσης
εκπομπών ΕΕ

(σε σχέση με το 1990)

Τομείς εκτός ETS
(σε σχέση με το

2005)

-20%

-40%

Σύστημα Εμπορίας
Εκπομπών (ETS)
(σε σχέση με το

2005)



* Υφιστάμενη κατάσταση:
Σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS)
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*Υφιστάμενη κατάσταση: Τομείς εκτός
Συστήματος Εμπορίας εκπομπών (ESD)
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διεργασίες

Κατανάλωση ενέργειας
από οικιακό τομέα,
γεωργία και υπηρεσίες
Μεταφορές

Κατανάλωση ενέργειας
από την Βιομηχανία

2%

42%

11%6%1%

17%

21%

2012

52.5% των συνολικών
εκπομπών του 2012



* Πρόβλεψη για περίοδο 2013-2020: Τομείς
εκτός Συστήματος Εμπορίας εκπομπών
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εκπομπές εκτός ΕΤS Πλεόνασμα AEAs
Σύνολο πλεονάσματος περιόδου 8,022,561 ΑΕΑs



1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
πλαίσιο “κλίμα και ενέργεια” 2021-2030

ΙΙ. 27% ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
• δεσμευτικός για την ΕΕ
• μη δεσμευτικός στόχος για τα κράτη μέλη
• εθνικά μέτρα που θα αποφασίσουν τα κράτη

μέλη



1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
πλαίσιο “κλίμα και ενέργεια” 2021-2030
ΙΙΙ. Ενεργειακή απόδοση
• Επί του παρόντος δεν υπάρχει πρόταση για

οποιοδήποτε νέο στόχο
• Ωστόσο… η Επιτροπή εκτιμά ότι θα χρειαστεί

εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 25% το 2030
για επίτευξη του στόχου μείωσης των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (40%)

• Εξέταση και αναθεώρηση του θέματος εντός
του 2014



1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
πλαίσιο “κλίμα και ενέργεια” 2021-2030
IV. Μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας
εκπομπών
• Παρατηρείται σημαντικό πλεόνασμα

δικαιωμάτων στην αγορά
• Η Επιτροπή προτείνει την δημιουργία

“αποθέματος σταθερότητας της αγοράς” από το
2021
– αυτόματη προσαρμογή της παροχής

δημοπρατούμενων δικαιωμάτων προς τα πάνω ή τα
κάτω για διασφάλιση σταθερότητας στην αγορά



1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
πλαίσιο “κλίμα και ενέργεια” 2021-2030
V. Εξασφάλιση του ανταγωνισμού σε ενοποιημένες αγορές
(ενέργειας)
• Η Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές

σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση στις αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι
στρεβλωτικές επιπτώσεις.

• Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για
την ενέργεια και το περιβάλλον πρέπει να εξελιχθούν για
να προωθήσουν περισσότερες προσεγγίσεις
προσανατολισμένες στην αγορά

• Oι επιδοτήσεις για τις ώριμες τεχνολογίες ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις AΠΕ, θα πρέπει
να καταργηθεί εξ ολοκλήρου στο χρονοδιάγραμμα 2020-
2030.



1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
πλαίσιο “κλίμα και ενέργεια” 2021-2030
VI. Ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους
καταναλωτές
• Η ενέργεια είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα των

οικονομιών, επηρεάζει το κόστος παραγωγής των βιομηχανιών και
των υπηρεσιών και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

• Τα τελευταία χρόνια το χάσμα των τιμών της ενέργειας μεταξύ της
ΕΕ και πολλών σημαντικών οικονομικών εταίρων έχει αυξηθεί

• Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός για τις βιομηχανίες που η
ενέργεια αντιστοιχεί σε μεγάλο ποσοστό του κόστους και οι οποίες
είναι εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό.

• Κρίνεται σημαντικό να διατηρηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο
πολιτικής για τους βιομηχανικούς κλάδους με κίνδυνο διαρροής
άνθρακα μέχρι το τέλος των συναλλαγών στη φάση 3 (2030).



1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
πλαίσιο “κλίμα και ενέργεια” 2021-2030
VII. Προαγωγή της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού
• Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι η διασφάλιση συνεχούς και

επαρκούς εφοδιασμού ενέργειας από όλες τις πηγές σε όλους τους
χρήστες.

• Η πολιτική για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Ένωσης
θα πρέπει να ακολουθεί μια τριπλή προσέγγιση.

1. Περαιτέρω αξιοποίηση των εγχώριων πηγών αειφόρου ενέργειας λόγω
μείωσης της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και φυσ. αερίου. Οι
συνεισφορές μπορούν να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
τα εγχώρια αποθέματα των συμβατικών και μη συμβατικών ορυκτών
καυσίμων (κυρίως φυσικό αέριο) και της πυρηνικής ανάλογα με το κράτος
μέλος

2. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διαφοροποιήσουν τις χώρες εφοδιασμού
τους και τις διαδρομές για τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

3. Απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης (intensity) της οικονομίας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με
σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας από τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, προϊόντων και διαδικασιών



1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
πλαίσιο “κλίμα και ενέργεια” 2021-2030
Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2030
• Η Επιτροπή θεωρεί αναγκαία για την περίοδο μετά το

2020 την απλούστευση και εξομάλυνση των χωριστών
σήμερα διαδικασιών υποβολής εκθέσεων σχετικά με
– τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
– την ενεργειακή απόδοση
– τον περιορισμό των αερίων θερμοκηπίου,

• καθώς και την θέσπιση διαδικασιών ενοποιημένης
διακυβέρνησης με τα κράτη μέλη.

• Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς η
μέθοδος για την επίτευξη των εγχώριων στόχων



1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
πλαίσιο “κλίμα και ενέργεια” 2021-2030

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

1. Μεταφορές
– Λευκή βίβλος μεταφορών:

στόχος μείωσης εκπομπών
κατά 20% μέχρι το 2030 σε
σχέση με το 2008 και 60%
μέχρι το 2050 σε σχέση με το
1990

– Εισηγήσεις για αξιολόγηση
φορολογικής πολιτικής
καυσίμων και οχημάτων

– Βελτίωση υποδομών
2. Γεωργία και χρήση γης

– Αξιολόγηση συμπερίληψης των
χρήσεων γης και δασοκομία

στον εθνικό στόχο μείωσης
εκπομπών

– Αύξηση διασύνδεσης μείωσης
των εκπομπών με την κοινή
αγροτική πολιτική

3. Συλλογή και δέσμευση άνθρακα
– Προωθείται ως η μόνη επιλογή

για περαιτέρω μείωση
εκπομπών από την βιομηχανία

4. Καινοτομία και χρηματοδότηση
– Εισήγηση για χρήση εσόδων

από δημοπράτηση
δικαιωμάτων εκπομπής για
χρηματοδότηση έρευνας



2. Επιπτώσεις της πρότασης (Ανάλυση
αντικτύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής)



2. Επιπτώσεις της πρότασης (Ανάλυση
αντικτύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής)



2. Επιπτώσεις της πρότασης (Ανάλυση
αντικτύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής)



2. Επιπτώσεις της πρότασης (εκτίμηση
Πολωνίας)



2. Επιπτώσεις της πρότασης (εκτίμηση
Ηνωμένου Βασιλείου)



2. Επιπτώσεις της πρότασης (εκτίμηση
Ηνωμένου Βασιλείου)



2. Επιπτώσεις της πρότασης (εκτίμηση
Γερμανίας)

2030 non-ETS reductions relative to 2005 levels from a 2005 starting point



3. Προκαταρκτική εκτίμηση επιπτώσεων της
πρότασης στην Κύπρο – προβλέψεις ESD
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3. Προκαταρκτική εκτίμηση επιπτώσεων της
πρότασης στην Κύπρο – προβλέψεις ETS

• Σύμφωνα με την
πρόταση της Ευρ.
Επιτροπής δεν θα
υπάρχει δωρεάν
κατανομή για την
ηλεκτροπαραγωγή

• Ελάχιστη τιμή
δικαιώματος σύμφωνα
με εκτίμηση αντίκτυπου
Ευρ. Επιτροπής €11

Έτος
Αναμενόμενες

εκπομπές CO2 (t)
Ετήσιο
κόστος

2021 3,743,192 €33,496,340
2022 3,837,147 €34,024,621
2023 3,964,927 €34,924,351
2024 4,092,707 €35,824,080
2025 4,220,486 €36,723,809
2026 4,253,154 €37,778,170
2027 4,359,210 €38,708,566
2028 4,465,266 €39,638,962
2029 4,571,323 €40,569,357
2030 4,677,379 €41,499,753



3. Προκαταρκτική εκτίμηση επιπτώσεων της
πρότασης στην Κύπρο – προβλέψεις ETS

– Για την παραγωγή 1MWh εκπέμπεται 0.75 t CO2
– Με τιμή €11/ t CO2 -> πρόσθετο κόστος €

8.25/MWh
– Κόστος παραγωγής 1MWh ≈ €150 -> τα € 8,25

αύξηση αντιστοιχούν σε αύξηση περίπου 6% στην
τιμή του ηλεκτρισμού



3. Προκαταρκτική εκτίμηση επιπτώσεων της
πρότασης στην Κύπρο – προβλέψεις ETS
• Τσιμεντοποιεία

2013-2020 (ETS 21% μείωση)
– Πραγματικές εκπομπές 2013: 1,173,170 t CO2
– Δωρεάν κατανομή περίπου 1,000,000 δικαιώματα
– Πρέπει να αγοραστούν περίπου 200,000 δικαιώματα
– Κόστος με €11/ δικαίωμα: €2.2 εκ. ετησίως
2021-2030 (ETS 43% μείωση)
– Αναμενόμενες εκπομπές περίπου 1.2 εκ t CO2 ετησίως
– Δωρεάν κατανομή περίπου 800,000 δικαιώματα
– Πρέπει να αγοραστούν περίπου 400,000 δικαιώματα
– Κόστος με €11/ δικαίωμα: €4.4 εκ. ετησίως

• Κεραμεία/Τουβλοποιεία
– Δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση σε εθνικό επίπεδο
– Ωστόσο… αναμένεται σημαντική επίπτωση σε επίπεδο εγκατάστασης



4. Προετοιμασία για διαπραγματεύσεις –
κριτήρια κατανομής του στόχου στα κράτη μέλη

I. Διαφοροποίηση των εθνικών στόχων (τομείς
εκτός ETS) με βάση το ΑΕΠ

II. Κατανομή των εσόδων από τη δημοπράτηση
δικαιωμάτων του ETS

III. Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω
έξυπνων χρηματοοικονομικών μέσων



4. Προετοιμασία για διαπραγματεύσεις –
κριτήρια κατανομής του στόχου στα κράτη μέλη

Ι. Διαφοροποίηση των εθνικών στόχων (τομείς
εκτός ETS) με βάση το ΑΕΠ ανά κάτοικο.

Διαφοροποίηση μεταξύ:
• +10% από την μέσο όρο της ΕΕ
• -25% από τον μέσο όρο της ΕΕ



GDP/capita 2010 2013
Belgium 32,700 34,500
Bulgaria 4,800 5,500
Czech Republic 14,300 14,200
Denmark 42,600 44,400
Germany 30,500 33,300
Estonia 10,700 13,800
Ireland 34,700 35,600
Greece 19,900
Spain 22,700 22,300
France 29,900 31,300
Croatia 10,300 10,200
Italy 25,700 25,600
Cyprus 21,000 19,000
Latvia 8,600 11,600
Lithuania 8,900 11,700
Luxembourg 77,400 83,400
Hungary 9,600 9,900
Malta 15,600 17,000
Netherlands 35,300 35,900
Austria 34,100 37,000
Poland 9,200 10,100
Portugal 16,300 15,800
Romania 6,100
Slovenia 17,300 17,100
Slovakia 12,100 13,300
Finland 33,300 35,600
Sweden 37,300 43,800
United Kingdom 27,800 29,600
EU (28 MS) 24,400 25,700

2010 2013
Cyprus 21,000 19,000
EU (28 MS) 24,400 25,700
CY Vs. EU 86% 74%



4. Προετοιμασία για διαπραγματεύσεις –
κριτήρια κατανομής του στόχου στα κράτη μέλη

ΙΙ. Κατανομή των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων
του ETS
• 88% των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό κατανέμονται

στα κράτη μέλη βάσει του μεριδίου τους των
εξακριβωμένων εκπομπών από τις εγκαταστάσεις στο ETS
το 2005.

• 10% κατανέμεται στα λιγότερο εύπορα κράτη μέλη της ΕΕ
ως πρόσθετη πηγή εσόδων για να βοηθήσουν στις
επενδύσεις για μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή
στην αλλαγή του κλίματος.

• 2% δίνεται ως «μπόνους του Κιότο», σε εννέα κράτη μέλη
της ΕΕ τα οποία έχουν μειώσει τις εκπομπές τους κατά
τουλάχιστον 20% από το 1990



4. Προετοιμασία για διαπραγματεύσεις –
κριτήρια κατανομής του στόχου στα κράτη μέλη

ΙΙΙ. Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω
έξυπνων χρηματοοικονομικών μέσων
• Για επίτευξη του στόχου 40% μείωσης των

εκπομπών απαιτούνται ετησίως για την
περίοδο 2021-2030
– €11-21 δις. επενδύσεις για τα ΚΜ που έχουν ΑΕΠ

ανά κάτοικο μικρότερο του 90% του μέσου όρου
της ΕΕ

– €3-7 δις. Επενδύσεις για τα ΚΜ με μεγαλύτερο
ΑΕΠ ανά κάτοικο



5. MAYORS ADAPT - Προώθηση της αστικής ηγεσίας
για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος

• Συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εμπλέξει τις
πόλεις στην ανάληψη δράσης για την προσαρμογή στην αλλαγή
του κλίματος.

• Οι πόλεις με την υπογραφή τους δεσμεύονται να συμβάλουν
στο γενικό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή με
την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής τοπικής
προσαρμογής ή ενσωμάτωση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή σε σχετικά υφιστάμενα σχέδια.

• Αποσκοπεί στο να αυξήσει την υποστήριξη των τοπικών
δραστηριοτήτων, παρέχει μια πλατφόρμα για μεγαλύτερη
εμπλοκή και δικτύωση των πόλεων, καθώς και την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προσαρμογή και τα
μέτρα που χρειάζονται.



5. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Ενημέρωση: Εκδηλώσεις παρέχουν πληροφορίες και την ευαισθητοποίηση
σχετικά με την προσαρμογή για τη λήψη αποφάσεων, πολλαπλασιαστές και άλλες
ενεργές ομάδες. Τα γεγονότα εμπνέουν τις τοπικές αρχές να αναλάβουν ηγετικό
ρόλο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να υποστηρίξουν περαιτέρω
δραστηριότητες και συμμετοχή.

• Κινητοποίηση: Mayors Adapt ενθαρρύνει πόλεις - τόσο αυτών που έχουν ήδη
δεσμευθεί για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και εκείνες που μόλις
αρχίζουν - να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ανάληψης δράσης για την
προσαρμογή.

• Υποστήριξη: Ένα ειδικό γραφείο εξυπηρέτησης και γρήγορη πρόσβαση στην
υπάρχοντα εμπειρία εξουσιοδοτεί τις πόλεις για τη δημιουργία και την εφαρμογή
σχεδίων τοπικής προσαρμογής.

• Διευκόλυνση: Ολοκληρωμένα προφίλ πόλεων προσφέρουν την ευκαιρία να
μάθουν από τις βέλτιστες πρακτικές και ενθαρρύνουν την ενεργή δικτύωση
μεταξύ των πόλεων που επωφελούνται από την εμπειρία των άλλων στον τομέα
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

• Ενεργοποίηση: Η πρωτοβουλία προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα για
υπογράφοντα πόλεις να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και τη συμμετοχή
τους. Θέτει το προφίλ τους ως ηγέτες στην δράση για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή.



5. ANAΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ

• Η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή σε όλες τις ευρωπαϊκές
τοπικές αρχές, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και
ανεξάρτητα από το στάδιο της εφαρμογής της πολιτικής
τους για το κλίμα.

• Τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να
πληρούνται:
 ο ενδιαφερόμενος οργανισμός να διατηρεί τον

επίσημο καθεστώς της «τοπικής αυτοδιοίκησης»,
όπως «πόλη» ή "πολεοδομικό συγκρότημα"

 η τοπική αρχή πρέπει να είναι δημοκρατικά
αναστημένη με/από τους εκλεγμένους
αντιπροσώπους

 η τοπική αρχή πρέπει να έχει εκλέξει ένα πολιτικό
ηγέτη (π.χ. Δήμαρχο), ο οποίος θα μπορεί να ενεργεί
για λογαριασμό της.



5. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ

• Εμφάνιση πολιτικής ηγεσίας στην προσαρμογή,
• Παρουσίαση των δράσεων για την προσαρμογή,
• Χαρακτηρισμός του εδάφους τους ως πρωτοπόρος και

αύξηση του κύρους τους, χάρη στις δραστηριότητες της
πρωτοβουλίας και την ιστοσελίδα,

• Αξιοποίηση της μάθησης και της εμπειρίας των άλλων
δήμων,

• Κοινή χρήση της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε στο
έδαφός τους με τους άλλους,

• Ωφέλημα από την προσαρμοσμένη τεχνική υποστήριξη.



5. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες
τοπικές αρχές καλούνται να επικοινωνήσουν στη
διεύθυνση: helpdesk@mayors-adapt.eu.

• Η επίσημη ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας
http://mayors-adapt.eu/ έχει αναρτηθεί μαζί με την
πρωτοβουλία για την Κλιματική Δράση στις 19
Μαρτίου από τον Επίτροπο της ΕΕ, Connie Hedegaard.

• Μια συμβολική τελετή υπογραφής με τις
συμμετέχουσες πόλεις θα πραγματοποιηθεί στις 7
Οκτωβρίου 2014 στις Βρυξέλλες.


