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Η υπονόμευση του προγράμματος LIFE: αποφεύγοντας τα μη βιώσιμα στοιχεία 
του ΠΔΠ

Η μετάβαση σε μια οικονομία βιώσιμη, απαλλαγμένη από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
πλούσια σε βιοποικιλότητα, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και χωρίς αποκλεισμούς 
προϋποθέτει όχι μόνο τη διοχέτευση του συνόλου των χρηματοδοτικών πόρων προς τους 
αντίστοιχους στόχους, αλλά και την παροχή εγγυήσεων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω 
πόροι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται με αντιπαραγωγικό τρόπο, υπονομεύοντας 
τον γενικότερο στόχο. 
Χωρίς να αμφισβητείται η ανάγκη για μεγάλα έργα υποδομών συγχρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ, διάφορα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί δεν 
ελήφθησαν εξίσου υπόψη κατά την ανάλυση των οφελών ενός έργου ή προγράμματος. 
Τέτοιου είδους «ασυνεπής» χρηματοδοτική στήριξη κυμαίνεται από δαπάνες για την 
κατασκευή δρόμων που διασχίζουν περιοχές πλούσιες σε βιοποικιλότητα και για μέτρα στον 
τομέα των μεταφορών με υψηλό αντίκτυπο ως προς τις εκπομπές CO2, έως κονδύλια που 
παγιδεύουν τις κοινωνίες μας σε μη βιώσιμες υποδομές (όπως χώρους υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων) ή συντελούν στην αύξηση της αλιευτικής ικανότητας σε περιοχές όπου ήδη 
πραγματοποιείται υπερεκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων1. Κατά την τρέχουσα 
δημοσιονομική περίοδο, περίπου το 51% των δαπανών για υποδομές διατέθηκε για την 
κατασκευή αερολιμένων ή δρόμων, έναντι 29% για την κατασκευή σιδηροδρόμων και 1% για 
ευφυή δίκτυα μεταφορών2.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν πολλάκις δεσμευθεί υπέρ 
της σταδιακής κατάργησης των περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων.3 Ο ορισμός αυτής 
της έννοιας συνιστά πρόκληση και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο περιφερειακής 
ανάπτυξης. Αναμφίβολα, ωστόσο, οι ασύμβατες επενδύσεις μειώνουν τη δυνητική 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης της ΕΕ και θα πρέπει να μειωθούν δραστικά. 
Επί του παρόντος στις προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ εφαρμόζονται ή προβλέπονται 
διάφοροι μηχανισμοί για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα ή την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος:

 Περιβάλλον και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος: Στο έγγραφο εργασίας που 
συνοδεύει την πρόταση ΠΔΠ, η Επιτροπή κάνει λόγο για τις στρατηγικές 

                                               
1 Στο έγγραφο εργασίας της που συνοδεύει την πρόταση ΠΔΠ η Επιτροπή παραπέμπει στη χρηματοδότηση νέων 
αερολιμένων από τα ταμεία συνοχής και στη στήριξη της υπέρμετρης άρδευσης και του κατακερματισμού της 
γης στο πλαίσιο σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης ως παραδείγματα δραστηριοτήτων που ενδέχεται να είχαν 
αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στο κλίμα ή ολοκληρωμένων μη βιώσιμων πρακτικών. Η συμβολή των 
επιδοτήσεων για την αλιεία στην τεχνητή διατήρηση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας αναγνωρίστηκε στην 
Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ» COM(2009)163, καθώς και στην ειδική έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 12/2011. Πέραν της μελέτης του ΕΚ σχετικά με τις επιδοτήσεις της 
ΕΕ υπέρ ρυπογόνων και μη βιώσιμων πρακτικών ( ΓΔ IPOL, Φεβρουάριος 2011), πολλές ακόμη μελέτες 
ασχολούνται με αυτό το θέμα.
2 Επιδοτήσεις της ΕΕ υπέρ ρυπογόνων και μη βιώσιμων πρακτικών, ΓΔ IPOL, Φεβρουάριος 2011, σελίδα 42.
3 INI/2009/2152 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος»· Συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Οκτωβρίου 2009 και του Δεκεμβρίου 2010· Στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
COM(2010) 2020· Ενδιάμεση επανεξέταση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 
COM(2007)225· ΕΚ (2006): Νέα στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, διεθνώς: Στρατηγικό σχέδιο για 
τη βιοποικιλότητα 2011-2020 (Nagoya), Δήλωση της G20 στο Pittsburgh 2009.
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περιβαλλοντικές εκτιμήσεις – ΣΠΕ (για τα προγράμματα) και τις εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων – ΕΠΕ (για τα έργα) ως βασικά εργαλεία διασφάλισης του 
περιβάλλοντος και της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος.

 Εκ των προτέρων συμμόρφωση στο πλαίσιο ΣΠΕ/ΕΠΕ: Μία από τις εκ των προτέρων 
προϋποθέσεις για τους πόρους του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΣΠ) απαιτεί την 
ύπαρξη μηχανισμού που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ ως προς τις ΣΠΕ και τις ΕΠΕ (Κανονισμός κοινών 
διατάξεων, Παράρτημα IV).

 Πολιτική συνοχής: Ο κανονισμός κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) προβλέπει ότι οι συμβάσεις
σύμπραξης θα περιλαμβάνουν μια αξιολόγηση της εκπλήρωσης των εκ των προτέρων 
προϋποθέσεων και εκτιμήσεων, όπως εμφαίνονται ανωτέρω, καθώς και μια ΣΠΕ όπου 
απαιτείται (άρθρο 14). Τα έργα μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να υπόκεινται σε ΕΠΕ και σε 
αξιολόγηση όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε 
αυτήν (άρθρο 91).

 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-Ε: Στην πρότασή της για 
το ΠΔΠ, η Επιτροπή προτείνει κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης για υλικές υποδομές και 
υποδομές τεχνολογίας πληροφοριών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Στις ίδιες τις προτάσεις, αναφέρονται σχετικές διαδικασίες για μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τα ΔΕΔ-Μ (άρθρο 42) και ΔΕΔ-Ε (άρθρο 8). 
Όσον αφορά τα έργα οδοποιίας που χρηματοδοτήθηκαν από τη ΔΣΕ, πρέπει να τυγχάνουν 
στήριξης μόνο σε χώρες των ταμείων συνοχής (κάτω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 
αποκλειστική διάθεση από το Ταμείο Συνοχής) και μόνο για τα διασυνοριακά τμήματα 
των οδών. Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
συγχρηματοδότηση έργων οδοποιίας (ΔΣΕ άρθρο 11 (3)). Οι κατευθυντήριες γραμμές για 
τα ΔΕΔ-Μ προβλέπουν ως κριτήρια επιλογής των έργων κοινού ενδιαφέροντος τόσο την 
επίδειξη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας όσο και την αειφορία, για παράδειγμα μέσω της 
διάδοσης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 4).

 ΕΓΤΑΑ: Η πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
περιλαμβάνει διάφορες νέες διατάξεις για την αποφυγή περιβαλλοντικής βλάβης, όπως η 
επιβολή όρων μείωσης της χρήσης υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της χρηματοδότησης 
αρδευτικών συστημάτων.4 Οι συγκεκριμένες εκ των προτέρων προϋποθέσεις του 
παραρτήματος IV του ΕΓΤΑΑ αποσκοπούν επίσης στη διασφάλιση της θέσπισης 
κανονιστικού συστήματος προς αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 Επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας: Το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας αποκλείει τη χρηματοδότηση ορισμένων δραστηριοτήτων που ενδέχεται να 
συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, όπως είναι η κατασκευή νέων 
λιμένων, νέων ιχθυοσκαλών ή η αντικατάσταση κινητήρων (άρθρα 39, 41). Το άρθρο 13 
προβλέπει ότι οι δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα σκάφους δεν είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει τον αρνητικό αντίκτυπο της 
διατήρησης της αλιευτικής ικανότητας στα σημερινά επίπεδα. Διάφορες επενδύσεις που 
εν δυνάμει αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ή βλάπτουν το περιβάλλον εξακολουθούν 
να είναι επιλέξιμες προς στήριξη (επεξεργασία, μέτρα εμπορίας, αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμός λιμένων, υδατοκαλλιέργειες). Οι γενικές και περιβαλλοντικού 

                                               
4 Βλ. κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη, άρθρο 46 παράγραφος 1. Αύξηση της αρδευόμενης έκτασης:
Άρθρο 46 παράγραφος 3· Κατώτατα όρια για επενδύσεις: Άρθρο 18 παράγραφος 2.
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ενδιαφέροντος, ειδικές εκ των προτέρων προϋποθέσεις (ΕΤΘΑ Παράρτημα ΙΙΙ), 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη διοικητική ικανότητα συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων που ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό ΚΑΠ, 
θα βοηθήσουν επίσης να αποτραπεί ο αρνητικός αντίκτυπος στην αειφορία της αλιείας 
στην ΕΕ.

 Νatura 2000: Στην ανακοίνωσή της «Χρηματοδότηση του Natura 2000» η Επιτροπή 
δεσμεύεται να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν χρησιμοποιούνται πόροι της ΕΕ για την πρόκληση βλαβών σε περιοχές του Natura 
2000. Αυτό περιλαμβάνει την ορθή εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων για σχέδια 
και έργα που είναι πιθανόν να επηρεάσουν σημαντικά το δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα 
με τα άρθρα 6 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τα μεγάλα έργα υποδομών. Αυτή η «διασφάλιση της βιοποικιλότητας» θεωρείται 
ουσιαστικό εργαλείο ολοκλήρωσης.

Στο ψήφισμά του για το ΠΔΠ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ιδέα ότι το 
σύνολο της χρηματοδότησης της ΕΕ πρέπει να οδηγεί σε βελτίωση της γενικής κατάστασης 
του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να μελετηθούν, με βάση τα 
συνολικά επίπεδα, οι θετικές και αρνητικές κλιματικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της 
χρηματοδότησης με πόρους της ΕΕ.

Στο ψήφισμά του σχετικά με τον Χάρτη Πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 το Κοινοβούλιο ζητεί να 
εξασφαλιστεί η συνοχή των προβλεπόμενων νέων επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών με τις 
προτεραιότητες του Χάρτη Πορείας, δεδομένου ότι το ποσό των 1,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ 
που ζήτησε η Επιτροπή εντός των επόμενων δύο δεκαετιών μεταξύ 2010-2030 κινδυνεύει να 
μη διοχετευτεί σε κατάλληλες προτεραιότητες για χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών. 
Το Κοινοβούλιο τονίζει, κατά συνέπεια, ότι υπάρχει ανάγκη να «πρασινίσει» ο 
προϋπολογισμός υποδομών της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής. Επιπλέον, το ΕΚ μεταξύ άλλων ζητεί συντονισμένη δράση με στόχο τον 
προσδιορισμό και τη σταδιακή κατάργηση όλων των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων 
έως το 2020.
Οι βασικές κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ, στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή και της γεωργικής πολιτικής, έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων 
ενδελεχών αναλύσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο συμμετέχει 
επί ίσοις όροις στη νομοθετική διαδικασία λήψης αποφάσεων για όλα τα μείζονα ταμεία της 
ΕΕ. Τους επόμενους μήνες θα φανεί εάν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις θα καταφέρουν να 
διασφαλίσουν ότι τα πολυάριθμα «διδάγματα» από τις προηγούμενες περιόδους 
χρηματοδότησης όσον αφορά την εσφαλμένη κατανομή και τη μη συνεκτική δαπάνη πόρων 
θα αντανακλώνται ουσιαστικά στα μεταρρυθμισμένα ταμεία στο επόμενο ΠΔΠ.

Σημεία προς εξέταση

1. Ο κανονισμός κοινών διατάξεων περιλαμβάνει την υποχρέωση ουσιαστικής εφαρμογής 
και επιβολής της νομοθεσίας περί ΣΠΕ και ΕΠΕ ως εκ των προτέρων προϋπόθεση. Θα 
είναι αρκετό αυτό ώστε να αποτραπούν στο μέτρο του δυνατού οι δαπάνες που ζημιώνουν το 
περιβάλλον; Πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί ότι ήδη εφαρμόζεται ενισχυμένη ΣΠΕ/ΕΠΕ 
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κατά τα προπαρασκευαστικά στάδια (πριν το 2014) για τις συμβάσεις σύμπραξης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα; Ποια περαιτέρω μέτρα θα έπρεπε να ληφθούν ώστε να 
αποτραπεί η χρηματοδότηση υποδομών που δεν συμμορφώνονται πλέον προς την 
περιβαλλοντική νομοθεσία και τους στόχους αειφορίας της ΕΕ;

2. Επί του παρόντος, οι ΣΠΕ και ΕΠΕ δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν ουσιαστικά τις 
δαπάνες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα και στο περιβάλλον. Στο σχέδιο 
ψηφίσματός της για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, η επιτροπή ENVI ζητεί την 
αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ - η οποία προβλέπεται από την Επιτροπή για το 2012. Ποιες 
συστημικές αλλαγές δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των οδηγιών, αλλά θα πρέπει να 
ενταχθούν στους κανόνες χρηματοδότησης των υπό εξέταση πόρων του ΠΔΠ;

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε στο ψήφισμά του σχετικά με το ΠΔΠ την εξέταση των 
δαπανών για το περιβάλλον και το κλίμα συνολικά. Προτείνεται μεν η αποκαλούμενη 
μεθοδολογία των «δεικτών του Ρίο» για την παρακολούθηση των «θετικών» δαπανών για 
το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη τις «αρνητικές» 
δαπάνες. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό; 

4. Έχει παρατηρηθεί ότι η τρέχουσα απαίτηση για βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις 
χώρες που πλήττονται περισσότερο από κρίσεις χρέους και οικονομικές κρίσεις, είχε 
σημαντικές συνέπειες στις διαδικασίες χορήγησης αδειών για έργα υποδομών μεγάλης 
κλίμακας, καθώς και στα ζητήματα αειφορίας γενικότερα. Πώς μπορεί να συνεισφέρει το 
επόμενο ΠΔΠ ώστε να αποτραπεί οριστικά η στήριξη με πόρους της ΕΕ τέτοιων μη αειφόρων 
και κοντόφθαλμων επενδυτικών αποφάσεων;


