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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 597/2010, του Gerhard Holzinger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη 
στήριξη για οδικές υποδομές 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι –στο πλαίσιο των παρόντων μέτρων δημοσιονομικής 
λιτότητας– ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αναθεωρηθεί. Συγκεκριμένα, ζητεί να 
επανεξετασθεί η στήριξη για οδικές υποδομές· ισχυρίζεται ότι τα κεφάλαια διατίθενται συχνά 
σε σχέδια που βλάπτουν το περιβάλλον χωρίς να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Ο αναφέρων διερωτάται γιατί, αυτήν την εποχή των δημοσιονομικών περιορισμών, έργα 
οδικών υποδομών εξακολουθούν να προχωρούν ενώ, κατά τη γνώμη του, θα πρέπει να τους 
δίνεται μικρότερη προτεραιότητα καθώς, όπως διατείνεται, βλάπτουν το περιβάλλον.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Τα έργα οδικών υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία 
επιλέγονται από τα ίδια τα κράτη μέλη. Οι ισχύοντες κανόνες δεν προβλέπουν αναθεώρηση 
όποτε μεταβάλλονται οι οικονομικές συνθήκες, καθώς πρόκειται για εκ φύσεως 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Στην περίπτωση μεγάλων έργων, το κόστος των οποίων 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, το ποσοστό συγχρηματοδότησης επιβεβαιώνεται από 
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την Επιτροπή. Τα μεγάλα έργα πρέπει να συνάδουν με την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ.
Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση 
και τα έργα σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σε συνέχεια των προηγούμενων απαντήσεων στις αναφορές 1400/2009 και 1528/2009, η 
Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα δεν πρέπει να είναι επιζήμια για το 
περιβάλλον, αλλά αντιθέτως πρέπει να συμβάλλουν στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.
Όσον αφορά τα εν λόγω οδικά έργα, τα σχέδια βρίσκονταν ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο 
ώστε να είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την οδηγία για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ως εκ τούτου η εξέταση των αναφορών περατώθηκε.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι σημερινές οικονομικές συνθήκες αυτές καθαυτές δεν 
συνιστούν λόγο για την αναθεώρηση των επιλογών των έργων που παρουσιάζουν τα κράτη 
μέλη για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Ίσως μάλιστα η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των 
έργων αυτών στην πραγματικότητα να ενισχύεται σε καιρούς δημοσιονομικής αυστηρότητας.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση παραμένει εξ ολοκλήρου θέμα επιλογής των κρατών μελών το 
ποια έργα θα προτείνουν.


