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ΤΟ APRAISE ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

Η ΕΕ έχει θέσει μια φιλόδοξη περιβαλλοντική
πολιτική σε διάφορους τομείς με στόχο την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Επιπλέον,

κατά

τον

σχεδιασμό

ενός

αποτελεσματικού μείγματος πολιτικής, οι οποίες

Στόχος του APRAISE είναι:




κατεύθυνση της βιωσιμότητας, ιδιαίτερη έμφαση



Europe” μπορεί να προσφέρει σε Ευρωπαϊκούς και
χάραξης

πολιτικής

μια

πιο

Η συμπερίληψη των αλληλεπιδράσεων των



διατυπωθούν νέες αποτελεσματικότερες πολιτικές.



Της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και
εφαρμοσιμότητας περιβαλλοντικών πολιτικών,



Του τρόπου που μπορούν οι πολιτικές αυτές
να αλληλεπιδράσουν,



Της

πιθανής

επίδρασης

αυτών

των

αλληλεπιδρώντων πολιτικών στην επίτευξη
κοινωνικών,

οικονομικών

και

περιβαλλοντικών στόχων σε Ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο.

αξιολόγησης

Εμπειρική

ανάλυση

των

μέσων

σε διάφορους σχετικούς τομείς,

πλαίσιο

της

αξιολόγησης

της

Η

ανάπτυξη



Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης για τη
παροχή επιπρόσθετων δεδομένων σχετικά με

ενός

βελτιωμένου

τις μακρο-επιπτώσεις και τις διαρθρωτικές

μεθοδολογικού πλαισίου για την εκ των

επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Θα

υστέρων και εκ των προτέρων αξιολόγηση

πραγματοποιηθεί μια διπλή προσέγγιση στη

ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών

δημιουργία σεναρίων:

Η εμπειρική αξιολόγηση των υπαρχουσών

εστιάζοντας στην ανταπόκριση των
επιμέρους φορέων που πιθανόν να

και

υπάρξει, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα



σχεδιαζόμενων
σε

περιβαλλοντικών

επιλεγμένους

τομείς

των

την

Η

εκτίμηση

του

ρόλου

βιωσιμότητας

για

την

των



επιπτώσεων (impact assessment).

σε

σχέση

με

τις

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπου η
επίδραση των πολιτικών μελετάται από

δεικτών

αξιολόγηση

αβεβαιότητα

παραμέτρους της αγοράς, και

παραμέτρων περιβαλλοντικών πολιτικών.



μοντέλων

στο

Κρατών Μελών της ΕΕ και η επέκταση των
υπαρχόντων βάσεων δεδομένων πολλαπλών

Πιο συγκεκριμένα, το APRAISE αναμένεται να
παρέχει καλύτερη κατανόηση:

των

περιβαλλοντικής πολιτικής που εφαρμόζονται

πολιτικών



Επέκταση

πολιτικών (συνέργιες και συμβιβασμούς),

και μίγματος πολιτικών.

συνολική κατανόηση της αλληλεπίδρασης των
διαφόρων πολιτικών, έτσι ώστε να μπορέσουν να



πολιτικής.

χάραξης πολιτικής.

πολιτικών.

φορείς

Η βελτίωση της βάσης των αποφάσεων για

αποτελεσματικότητας και του σχεδιασμού

δίνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων

εθνικούς

Η συμβολή του APRAISE συνοψίζεται ως εξής:

την επιλογή εργαλείων πολιτικής.

μπορούν να οδηγήσουν την Ευρώπη προς την

Το πρόγραμμα “APRAISE - Assessment of Policy
Interrelationships and Impacts on Sustainability in

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

την

των

προοπτική

του

κοινωνικού

σχεδιασμού


Ολοκληρωμένη αξιολόγηση πολιτικής,



Δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης
αποτελεσμάτων για ενίσχυση του διαλόγου
και για διάχυση της μεθοδολογίας και των
αποτελεσμάτων των μοντέλων.

