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Πέρα από το πρόγραμμα LIFE:
Βιωσιμότητα μέσω του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 

2014-2020

Οι συζητήσεις σχετικά με το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να διεξαχθούν στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης αναζήτησης τρόπων ώστε να διασφαλισθεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους 
βιωσιμότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το παρόν έγγραφο εργασίας εξετάζει, 
συνεπώς, τις ειδικές πτυχές του LIFE με σκοπό μια ευρύτερη ένταξη των στοιχείων της 
βιωσιμότητας στο επόμενο ΠΔΠ. 

Ασφαλώς, ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο στο πεδίο του περιβάλλοντος και του κλίματος 
αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για μια πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη. Ωστόσο, η 
επιλογή των επενδύσεων εντός του συνολικού δημοσιονομικού πλαισίου μπορεί να αυξήσει 
σημαντικά τις δυνατότητες αλλαγής.
Το εγγενώς «περιβαλλοντικό» μέρος του προϋπολογισμού υπό τη μορφή του προτεινόμενου 
μέσου LIFE αντιστοιχεί σε μόλις 0,3% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εάν η μετάβαση προς 
μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και αποδοτική χρήση των πόρων πρόκειται να 
αποτελέσει σοβαρό στόχο, τα εν λόγω ταμεία είναι εμφανώς ανεπαρκή. Το LIFE θα είναι σε 
θέση να καλύψει μόνο τα κενά που δεν καλύπτονται μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης 
της βιωσιμότητας σε όλα τα ταμεία της ΕΕ. 
Η Επιτροπή εκτιμά ότι η χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος ανέρχεται σε περίπου 316 δισ. ευρώ 
ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη μόνο επιλεγμένους τομείς.1 Τώρα, με τις διαπραγματεύσεις για 
το συνολικό ΠΔΠ και για 58 τομεακές νομοθετικές προτάσεις να συνεχίζονται, έχει έρθει η 
στιγμή να εξετασθεί προσεκτικά σε ποιον βαθμό ανταποκρίνονται οι βασικότερες κατηγορίες 
δαπανών του ΠΔΠ στις ανάγκες χρηματοδότησης της αειφόρου ανάπτυξης. 

Η εξέταση αυτή προωθείται επίσης από την επιδίωξη κατάρτισης ενός οικονομικά 
αποδοτικού και συνεκτικού προϋπολογισμού της ΕΕ: η ενσωμάτωση της διάστασης αυτής 
επιτρέπει την ταυτόχρονη επίτευξη αρκετών πολιτικών στόχων· το τεράστιο δυναμικό 
απασχόλησης και τεχνολογικής προόδου που παρέχει μια οικονομία με αποδοτική χρήση των 
πόρων έχει καταδειχθεί σε εκτενή βαθμό. Η μη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού θα ήταν –με 
δεδομένο ιδίως τον χαμηλό προϋπολογισμό της ΕΕ– ιδιαίτερα ανεύθυνη.

Βιωσιμότητα στις προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» και τα 
συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η Επιτροπή προτείνει την εξασφάλιση επενδύσεων για το 
περιβάλλον και το κλίμα με το συνδυασμό της ενσωμάτωσης της διάστασης αυτής και ενός 
ειδικού μέσου (LIFE). Χαρακτηρίζει επίσης τους όρους για τη χρήση άλλων πόρων και την 
πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής βασικά στοιχεία για την 
ενεργοποίηση των εν λόγω επενδύσεων. Προτείνει τη δέσμευση 20% των πόρων του ΠΔΠ 
για δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτική για το κλίμα. Πιο συγκεκριμένα, στις 
προτάσεις εντοπίζονται τα ακόλουθα βασικά στοιχεία βιωσιμότητας: 

Οριζόντιες διατάξεις

                                               
1 Ένας προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020», SEC(2011)868 τελικό, κεφάλαιο 11.
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 Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: ο σαφής προσανατολισμός της 
δημοσιονομικής μετάβασης προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και 
αποδοτική χρήση των πόρων συνιστά προτεραιότητα.

 Εντοπισμός των δαπανών για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα:2 η Επιτροπή προτείνει 
τον χαρακτηρισμό όλων των δαπανών ως σχετικών αποκλειστικά με το κλίμα (100%), 
σχετικών με το κλίμα σε σημαντικό βαθμό (40%) ή όχι σχετικών με το κλίμα (0%). 
Παρόμοιες διαδικασίες θα θεσπιστούν για δαπάνες που σχετίζονται με το περιβάλλον και 
τη βιοποικιλότητα. 

 Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) και Κανονισμός περί Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ):3 Το 
ΚΣΠ μεταφράζει τους στόχους του Ευρώπη 2020 σε 11 θεματικούς στόχους για τις 
επιτόπιες επενδύσεις της ΕΕ, τρεις εκ των οποίων σχετίζονται σαφώς με το 
κλίμα/περιβάλλον. Το ΚΣΠ αποσκοπεί στην εξασφάλιση συντονισμού μεταξύ των πέντε 
ταμείων που καλύπτει4 αλλά και με τα άλλα ταμεία και τις πολιτικές της ΕΕ. Αναφέρει το 
LIFE ως πεδίο πολιτικής όπου θα αξιοποιούνται οι συμπληρωματικότητες μεταξύ των 
διαφόρων μέσων της Ένωσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, παραπέμποντας ιδίως 
στην έννοια των Ολοκληρωμένων Έργων (ΟΕ) του LIFE.
Βασιζόμενος στο ΚΣΠ, ο ΚΚΔ προβλέπει περισσότερο τεχνικούς κανόνες όσον αφορά 
την υλοποίηση και εισάγει τη νέα έννοια των εκ των προτέρων όρων, με αρκετούς όρους 
να σχετίζονται τόσο με το κλίμα όσο και με το περιβάλλον (ΚΚΔ Παράρτημα IV). Η 
εκπλήρωση των εν λόγω όρων θα αξιολογείται στη σύμβαση εταιρικής σχέσης μεταξύ 
του κράτους μέλους και της Επιτροπής και, σε περίπτωση μακροχρόνιας έλλειψης 
συμμόρφωσης, μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή εκταμίευσης των πόρων.

 Καθορισμός στόχων/παρακολούθηση: οι περισσότερες από τις νομοθετικές προτάσεις 
του ΠΔΠ περιέχουν σαφώς μετρήσιμους στόχους που σχετίζονται εν μέρει με το 
περιβάλλον/ το κλίμα και παρέχουν το πλαίσιο ελέγχου της απόδοσης. 

Διατάξεις ανά ταμείο

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης:5 προτείνεται η δέσμευση πόρων με 
στόχο την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καινοτομία και 
την παροχή υποστήριξης προς τις ΜΜΕ – τουλάχιστον 80% για τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες και τουλάχιστον 50% για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες. 5% των πόρων κατανέμονται στην αειφόρο αστική ανάπτυξη.

 Ταμείο Συνοχής:6 προτείνεται εστίαση στη βελτίωση του περιβάλλοντος, την αειφόρο 
ανάπτυξη και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Η προστασία και η 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και η 
μείωση της ρύπανσης του αέρα πρέπει επίσης να εξετασθούν.

                                               
2 COM(2011) 500· ΚΚΔ COM(2011)615: Αιτ. σκέψη 12 & άρθρο 8. 
3 CPR COM(2011)615: Άρθ. 9, Άρθ. 17, Παράρτημα IV, Άρθ. 47, 54, ΚΣΠ: SWD(2012) 61 I/II. 
4 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ταμείο 
Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
5 COM(2011) 614: Άρθρα 4, 5, 7.
6 COM(2011) 612: Άρθρα 2, 3.
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 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ):7 Μεγάλο μερίδιο των προτεινόμενων 
50 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΣΕ προβλέπεται για τα δίκτυα μεταφορών, που 
διέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ-Μ, με προτεραιότητα να δίδεται στον 
σιδηροδρομικό τομέα. Η επίτευξη των κλιματικών στόχων 20-20-20 της ΕΕ αποτελεί 
έναν από τους γενικούς στόχους της ΔΣΕ. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) στοχεύουν στην επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού των υπαρχουσών 
υποδομών και της ανάπτυξης νέων ενεργειακών υποδομών προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα.

 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: αν και δεν συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη στόχων που 
αφορούν το περιβάλλον ή το κλίμα, το ΕΚΤ θα μπορούσε να υποστηρίξει εν μέρει τη 
μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και αποδοτική χρήση των 
πόρων μέσω αντίστοιχων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 Καθεστώς άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ:8 η Επιτροπή προτείνει έναν επονομαζόμενο 
«περιβαλλοντικό προσανατολισμό του πρώτου πυλώνα», όπου 30% των άμεσων 
ενισχύσεων θα δίδονται κατά προτεραιότητα για «μέτρα περιβαλλοντικού 
προσανατολισμού», όπως οι μόνιμοι βοσκότοποι, η διαφοροποίηση των καλλιεργειών και 
οι περιοχές με οικολογική εστίαση. Προτείνεται η ενίσχυση ορισμένων διατάξεων περί 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:9 η διαχείριση των φυσικών πόρων, 
η δράση για το κλίμα και η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 
περιλαμβάνονται στους κύριους στόχους του ΕΓΤΑΑ. Η Επιτροπή προτείνει να 
συνεχίσουν τα κράτη μέλη να δαπανούν τουλάχιστον 25% των κονδυλίων τους που 
προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη σε μέτρα διαχείρισης της γης και μετριασμού 
της αλλαγής του κλίματος και της προσαρμογής και να ολοκληρώσουν την προσέγγισή 
τους για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας:10 η μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του ΕΤΘΑ, όπως και η 
προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, 
και η προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας. Πρόκειται για το μοναδικό ταμείο που 
ενθαρρύνει ρητά τον συντονισμό με τα Ολοκληρωμένα Έργα του LIFE.

 Ορίζων 2020:11 το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία ασχολείται 
συγκεκριμένα με την αποδοτική χρήση των πόρων, τη δράση για το κλίμα και τις πρώτες 
ύλες με κονδύλιο ύψους 3,1 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2011). Υποστηρίζει επίσης την 
αποδοτική χρήση των πόρων και το κλίμα σε όλες τις σχετικές δράσεις.

Βιωσιμότητα στην τοποθέτηση του Κοινοβουλίου έναντι των προτάσεων του ΠΔΠ

Το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει σε αρκετά έγγραφα τις απόψεις του σχετικά με τη 
βιωσιμότητα της χρηματοδότησης της ΕΕ. Το ψήφισμα για το ΠΔΠ τονίζει ότι η 
χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να συμβάλλει κάθε φορά σε 
περισσότερους από έναν στόχους πολιτικής της ΕΕ. Οι δράσεις για το κλίμα πρέπει να 
                                               
7 COM(2011)665· ΔΕΔ-Μ: COM(2011) 650/2· ΔΕΔ-Ε: COM(2011)658.
8 COM(2011) 625: Άρθρα 29-33· COM(2011) 628: Τίτλος VI, Παράρτημα II.
9 COM(2011) 627: Αιτ. σκέψη 28, 31, άρθρα 9, 22-26, 29-32, 35, 39, 74-76.
10 COM(2011) 804: άρθρα 6, 10, 36, 37, 38, 52-54 και 81 στοιχείο δ).
11 COM(2011)809 / COM(2011)811: Παραρτήματα· COM(2011) 808: Τμήμα 3.



DT\898630EL.doc 5/6 PE487.708v01-00

EL

ενταχθούν σε όλους τους συναφείς τομείς δαπάνης. Όσον αφορά τον εντοπισμό των δαπανών 
για το περιβάλλον και το κλίμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την υποχρέωση να 
εξακριβώνεται κατά πόσον τα τομεακά προγράμματα συνέβαλαν στην επίτευξη των 
κλιματικών στόχων 20-20-20 και των στόχων της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους». Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζητεί τη θεμελίωση των στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον στην πολιτική 
έρευνας, τις ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, στην Κοινή Γεωργική Πολιτική και την 
Πολιτική Συνοχής.12

Στο ψήφισμά του σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050, το ΕΚ ζητεί μεγαλύτερη 
συνοχή μεταξύ των κοινοτικών πολιτικών για να επιτευχθούν οι στόχοι του χάρτη πορείας 
και να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων του στο νέο ΠΔΠ 2014-
2020. Στηρίζει την πρόθεση προσαρμογής της σχετικής με το κλίμα χρηματοδότησης και 
διάθεσης του 20% του ΕΤΠΑ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης.

Σημεία προς εξέταση
1. Δεδομένης της πρόθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να 
χρησιμοποιήσουν το LIFE μόνο ως συμπληρωματικό μέσο για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του περιβάλλοντος και του κλίματος στα κυριότερα ταμεία της ΕΕ, 
ανταποκρίνονται οι τρέχουσες προτάσεις στον στόχο αυτόν; 

2. Η χρηματοδότηση που απαιτείται για το Natura 2000 εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 5,8 δισ. ευρώ ετησίως. Αν και είναι δύσκολο να καθορισθεί η ακριβής κατανομή 
των πόρων της ΕΕ για το Natura 2000, η χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής ήταν κατώτερη του μέσου όρου των άλλων κατηγοριών δαπανών και 
όλα τα ταμεία υπολογίζεται ότι κάλυψαν από κοινού μόλις το 20% των χρηματοδοτικών 
αναγκών του Natura 2000. Πώς μπορεί να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την 
πολιτική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με αξιόπιστο τρόπο;

3. Οι δυσκολίες του εντοπισμού των δαπανών για το περιβάλλον και το κλίμα έχουν δεχθεί 
επανειλημμένα επικρίσεις. Θα αρκέσουν οι προτεινόμενες αλλαγές στο σύστημα 
κωδικοποίησης για να αποδειχθεί στο κοινό πού ακριβώς πραγματοποιεί η ΕΕ επενδύσεις σε 
κοινά δημόσια περιβαλλοντικά αγαθά;

4. Οι εκ των προτέρων όροι στους πόρους του ΕΚΤ καθώς και οι διατάξεις περί πολλαπλής 
συμμόρφωσης στον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ συνδέουν τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία 
της ΕΕ με την εκταμίευση των πόρων. Καλύπτονται όλες οι σχετικές απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας;

5. Οι εκ των προτέρων όροι προβλέπουν την υποχρεωτική θέσπιση στατιστικού συστήματος 
και δεικτών αποτελεσμάτων. Ποιες επιλογές προσφέρει το νέο ΠΔΠ για την επίτευξη των 
στόχων της νομοθεσίας που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους 
περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς και το ψήφισμα σχετικά με δείκτη «πέρα 

                                               
12 Βλ. ψήφισμα για το ΠΔΠ και γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων σχετικά με το ψήφισμα για το ΠΔΠ της 27.1.2011.
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από το ΑΕγχΠ»;


