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Θέμα: Επιδοτήσεις της ΕΕ για ρυπογόνες και μη βιώσιμες πρακτικές

Οι επιδοτήσεις της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας, της πολιτικής συνοχής, των μεταφορών, 
της ενέργειας και της αλιείας ενδέχεται να έχουν ακούσιες επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Τα τελευταία έτη, πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τις επιδοτήσεις που είναι 
επιζήμιες για το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ, «τηρουμένων των ίδιων 
συνθηκών, η [περιβαλλοντικά επιβλαβής] επιδότηση αυξάνει τα ποσοστά απόδοσης/χρήσης 
ενός φυσικού πόρου, αυξάνοντας, συνεπώς, και το ποσοστό των αποβλήτων, της ρύπανσης και 
της σχετικής εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος».

Μελέτη η οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2011 επισημαίνει τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον βασικές γραμμές 
του προϋπολογισμού σε αρκετές τομεακές πολιτικές της ΕΕ. Η εν λόγω μελέτη προτείνει τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να αξιολογήσουν εις βάθος τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του 
υφιστάμενου πλαισίου επιδοτήσεων της ΕΕ και να προβούν στη μεταρρύθμισή του. 

Στα συμπεράσματά του της 20ής Δεκεμβρίου 2010, το Συμβούλιο απηύθυνε εκ νέου 
«πρόσκληση στην Επιτροπή να υποβάλει οδικό χάρτη για την κατάργηση των επιδοτήσεων οι 
οποίες έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ώστε να καταστεί δυνατή η 
παρακολούθηση και η περαιτέρω τακτική εκπόνηση εκθέσεων προόδου από το 2011 και μετά, 
λαμβανομένης υπόψη της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”».

Η Επιτροπή έχει λάβει τα πρώτα μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση αυτών των μορφών 
επιδοτήσεων μέσω της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής και στο πλαίσιο του 
«διαγνωστικού ελέγχου» της ΚΓΠ. Ωστόσο, απαιτείται η καταβολή περαιτέρω προσπαθειών 
για την επίτευξη πιο βιώσιμου προϋπολογισμού της ΕΕ και για την ενίσχυση της συνοχής των 
πολιτικών της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν παρουσίασε λεπτομερή οδικό χάρτη για τον 
ενδελεχή έλεγχο κάθε γραμμής του προϋπολογισμού της ΕΕ ώστε να αξιολογηθούν οι 
πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον και να προταθεί μεταρρύθμιση της δομής 
του προϋπολογισμού.

- Σε ποιο στάδιο βρίσκονται επί του παρόντος οι εργασίες της Επιτροπής όσον αφορά την 
εκπόνηση πλήρους ανάλυσης του μεταρρυθμιστικού εργαλείου των επιβλαβών για το 
περιβάλλον επιδοτήσεων όσον αφορά τους κρίσιμους τίτλους του προϋπολογισμού;

- Ποια είναι τα σχέδια της Επιτροπής για την υποβολή σαφών και τεκμηριωμένων 
προτάσεων σχετικά με την αφαίρεση μη βιώσιμων στοιχείων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Κατάθεση: 
Διαβίβαση: 
Λήξη προθεσμίας: 


