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ΣΥΝTOMΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓIKΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής 
σχετικά με την επόμενη γενιά προγραμμάτων πολιτικής συνοχής για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Συμφωνεί με τους δεδηλωμένους στρατηγικούς στόχους της 
Επιτροπής, όπως η συγκέντρωση των πόρων, η απλοποίηση και αποκέντρωση, ένας πιο 
στρατηγικός προσανατολισμός των προτεραιοτήτων της Ένωσης, ένα απλοποιημένο σύστημα 
προγραμματισμού κλπ.

Προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της πρότασης αυτής στο περιβάλλον, ο 
συντάκτης γνωμοδότησης έλαβε υπόψη, όχι μόνο την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492), αλλά και τα ειδικά 
σχέδια κανονισμών για τα διάφορα ταμεία (COM(2004)0493, COM(2004)0494 και 
COM(2004)0495). 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι η ΕΕ χρειάζεται να υιοθετήσει μια ακόμη πιο 
ευέλικτη προσέγγιση του όλου συστήματος προγραμματισμού και εφαρμογής των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν στη 
Λισσαβόνα και το Γκέτεμποργκ. Τάσσεται υπέρ της ανάληψης νέων δράσεων, που θα 
ελαφρύνουν το διοικητικό βάρος και θα αυξήσουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την 
απόδοση του συστήματος εφαρμογής. Οι δράσεις αυτές θα ενισχύσουν επίσης την ικανότητα 
απορρόφησης όλων των δικαιούχων χωρών και περιφερειών, προωθώντας έτσι την 
οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της Ένωσης. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει επίσης να 
ληφθούν επαρκώς υπόψη οι ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες των νέων κρατών μελών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδοτική χρήση του Ταμείου Συνοχής, η επέκταση της 
επιλεξιμότητας σε νέους τομείς για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης, όπως η ενεργειακή 
αποδοτικότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η δέσμευση CO2 ή οι καθαρές αστικές 
συγκοινωνίες και οι βιώσιμες δημόσιες μεταφορές, είναι σημαντική και πρέπει να τύχει 
ευνοϊκής υποδοχής. Επιπλέον, τα χρηματοδοτικά μέσα του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να 
κατευθυνθούν επίσης προς τη διαχείριση υδάτινων πόρων στις υδρολογικές λεκάνες και σε 
συγκεκριμένα προγράμματα που συνδέονται με προγράμματα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που αφορά το Ταμείο Συνοχής είναι η καθιέρωση του κανόνα 
Ν+2 και η αυτόματη αποδέσμευση που προκύπτει από αυτόν. Κατά τη γνώμη του συντάκτη 
γνωμοδότησης, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές ελλείψεις τόσο στη φάση του 
προγραμματισμού όσο και στη φάση της υλοποίησης, ιδιαίτερα στα μεγάλης κλίμακας 
περιβαλλοντικά έργα (π.χ. αποκατάσταση ζημιών, επεξεργασία λυμάτων, βελτίωση της 
ποιότητας του πόσιμου νερού ή διαχείριση των αποβλήτων) ή τα έργα υποδομής, οι 
προετοιμασίες και η υλοποίηση των οποίων διαρκεί περισσότερο, ορισμένες φορές πολλά 
χρόνια.  Στην περίπτωση του Ταμείου Συνοχής, το οποίο στηρίζει σημαντικό αριθμό έργων 
στον τομέα του περιβάλλοντος, πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες για το Ν+2. 
Επιπλέον, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι αποδεσμευμένοι πόροι δεν θα πρέπει να 
χάνονται, αλλά να αναδιατίθενται σε νέα έργα.
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Στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, οι Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις (ΣΠΕ) 
θα εφαρμόζονται σε όλα τα σχέδια και προγράμματα, όπως απαιτείται από την οδηγία ΣΠΕ 
(2001/42/EΚ). Κατά τη γνώμη του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής των Στρατηγικών 
Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων (ΣΠΕ) των σχεδίων και των προγραμμάτων των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΣΠΕ. Αν 
εφαρμοστούν συστηματικά και σωστά, οι ΣΠΕ θα μπορούσαν να αποτελέσουν ισχυρό 
εργαλείο για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου υλοποίησης έργων που βλάπτουν το 
περιβάλλον.

Η Επιτροπή πρότεινε διαφορετικό ανώτατο όριο για τα περιβαλλοντικά έργα. Δεν υπάρχει 
καμία πειστική δικαιολογία για αυτή τη διακριτική μεταχείριση: τα μεγάλα έργα απαιτούν την 
εκπόνηση εκτενέστερης (συχνά δαπανηρής) τεκμηρίωσης (π.χ. πλήρους ανάλυσης κόστους-
οφέλους) και είναι πιο πιθανό να καθυστερήσουν, επειδή χρειάζονται την έγκριση της 
Επιτροπής. Θα πρέπει να ισχύει το ίδιο ανώτατο όριο για όλα τα έργα, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι διακρίσεις υπέρ των περιβαλλοντικών έργων, όπου η συλλογιστική και τα 
δυνητικά πλεονεκτήματα είναι αρκετά εμφανή.

Προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα απορρόφησης αποφεύγοντας τις περιττές 
αποδεσμεύσεις, πρέπει να υπογραμμιστούν τρία σημεία. Πρώτον, το επίπεδο της 
προκαταβολής έχει καθοριστική σημασία, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην άμεση 
έναρξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος. Συνεπώς, η 
χορήγηση προκαταβολών στο επίπεδο των έργων θα είχε ζωτική σημασία, ιδίως στην 
περίπτωση οικονομικά ασθενέστερων δικαιούχων. Ο συντάκτης γνωμοδότησης τάσσεται, 
συνεπώς, υπέρ ενός εναρμονισμένου ανώτατου ορίου 10% για όλα τα ταμεία, αντί της 
διαφοροποίησης μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής (7% για τα 
πρώτα και 10,5% για το δεύτερο). Δεύτερον, χρειάζονται επίσης πιο ευέλικτοι κανόνες 
προγραμματισμού όσον αφορά τη δυνατότητα ενδεχόμενης ανακατανομής των πόρων μεταξύ 
των έργων και των προτεραιοτήτων. Τρίτον, η «μονοταμειακή προσέγγιση» που ακολουθεί η 
Επιτροπή ορίζοντας ως ανώτατο όριο το 5% για τη «διασταυρούμενη» χρηματοδότηση 
μεταξύ των διαφόρων ταμείων δεν φαίνεται ικανοποιητική. Κατά τη γνώμη του συντάκτη 
γνωμοδότησης, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον σε 20%, προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα στις αρχές των κρατών μελών να μεταφέρουν τα μη χρησιμοποιημένα 
κονδύλια από το ένα ταμείο στο άλλο.

Όσον αφορά, πιο συγκεκριμένα, τους κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών, το σχέδιο 
κανονισμού δηλώνει ότι ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (και 
το Ταμείο Συνοχής) σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το εάν είναι επιστρεπτέος ή όχι. 
Κατά συνέπεια, εάν οι νέοι κανόνες επιλεξιμότητας σχετικά με τον ΦΠΑ τεθούν σε ισχύ, το 
πραγματικό ποσοστό της στήριξης θα μειωθεί κατά τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ, πράγμα 
που στην ουσία σημαίνει ότι το επίπεδο της εθνικής συγχρηματοδότησης θα αυξηθεί. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες για την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού. Ο μη επιστρεπτέος ΦΠΑ θα πρέπει λοιπόν να παραμείνει 
επιλέξιμος για τις συνεισφορές του ΕΤΠΑ, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου. Είναι πολύ σημαντικό να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλα τα ταμεία.
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Όσον αφορά την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τα περιβαλλοντικά έργα απαιτούν την 
επιβολή δασμών στους χρήστες της υποδομής. Ταυτόχρονα, η συγχρηματοδότηση μειώνεται 
με βάση τα εκτιμώμενα μελλοντικά έσοδα από το έργο υποδομής. Αυτός ο συνδυασμός 
οδηγεί σε μία ανεπιθύμητη ασυμβατότητα κινήτρων, διότι όσο καλύτερη είναι η εφαρμογή 
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» (δηλ. όσο υψηλότερο ποσοστό του περιβαλλοντικού 
κόστους καλύπτεται από τους χρήστες) τόσο χαμηλότερη είναι η συγχρηματοδότηση που 
παρέχεται για ένα δεδομένο έργο. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η Επιτροπή 
πρότεινε για αυτή τη νέα περίοδο προγραμματισμού ένα διαφορετικό, ευνοϊκότερο κανόνα 
για τον υπολογισμό της συγχρηματοδότησης στην περίπτωση περιβαλλοντικών έργων. 
Ωστόσο, οι διατάξεις του νέου κανονισμού είναι ασαφείς όσον αφορά το ζήτημα αυτό και 
υπάρχει αμφιβολία ως προς το θα μπορούσε να εφαρμοστεί αν ο τροποποιημένος κανόνας 
βάσει του νέου κανονισμού.

Τέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει επίσης ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής θα συγχρηματοδοτούν τη διατήρηση, διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη ζωνών 
υψηλής αξίας σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα και, ιδιαίτερα, το δίκτυο Natura 2000.
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία κατά τη συζήτηση της πρότασης της Επιτροπής:

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για τις αλλεπάλληλες αναφορές στις προτεραιότητες της 
Κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη (ΑΑ) και ιδιαίτερα την περιβαλλοντική διάσταση 
που ορίστηκε στο Γκέτεμποργκ, καθώς και για την έμφαση στον συντονισμό μορφών 
χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για 
την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑλ)·

2. θεωρεί ότι οι εκθέσεις που θα υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση της συμβολής των ταμείων στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προκειμένου να εκτιμηθεί η 
πρόοδος προς τους στόχους αυτούς·

3. συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι είναι σημαντικό οι δραστηριότητες που 
στηρίζονται από τα ταμεία, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑλ να αποτελούν μέρος ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης·

4. τονίζει την ανάγκη πιο ευέλικτων κανόνων προγραμματισμού, ιδίως όσον αφορά τη 
δυνατότητα ενδεχόμενων ανακατανομών των πόρων μεταξύ των έργων και των 
προτεραιοτήτων σύμφωνα με την πρόοδο της υλοποίησης·

5. εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διαβεβαίωση ότι η αξιολόγηση των στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών, τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί 
Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και Εκτιμήσεων των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)·

6. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν τις ρυθμίσεις για τη Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν έγκαιρες Εκτιμήσεις των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) των μεγάλων έργων υποδομής·

7. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να οριστεί το ίδιο ανώτατο όριο των 50 εκατ. ευρώ για όλα 
τα μεγάλα έργα·

8. συνιστά, στο πλαίσιο της «μονοταμειακής προσέγγιση» που ακολουθεί η Επιτροπή, να 
αυξηθεί τουλάχιστον σε 20% το ποσοστό της «διασταυρούμενης» χρηματοδότησης 
μεταξύ των διάφορων ταμείων·

9. πιστεύει ότι, σε περίπτωση εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι κανόνες για 
τον υπολογισμό της επιλέξιμης συγχρηματοδότησης των προσοδοφόρων έργων θα 
πρέπει να ανταμείβουν (να παρέχουν κίνητρα) στους φορείς προώθησης των έργων σε 
σχέση με τον βαθμό εφαρμογής της αρχής·
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10. είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, τα ταμεία θα πρέπει να 
συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση της ικανότητας των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) που συμμετέχουν σε εταιρικές σχέσεις των διαρθρωτικών ταμείων·

11. πιστεύει ότι ο μη επιστρεπτέος ΦΠΑ θα πρέπει να παραμείνει επιλέξιμος για τις 
συνεισφορές όλων των ταμείων και όχι μόνο στην περίπτωση του ΕΚΤ·

12. υπογραμμίζει ότι το επίπεδο της προκαταβολής έχει καθοριστική σημασία στον τομέα 
του περιβάλλοντος και συνιστά κοινό ανώτατο όριο 10% για όλα τα ταμεία·

13 υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά την αυτόματη αποδέσμευση, ορισμένες αρνητικές 
επιπτώσεις του κανόνα N+2 θα πρέπει να αναγνωριστούν και να μετριαστούν και ότι γι’ 
αυτό το λόγο οι ισχύοντες κανόνες για το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να διατηρηθούν και 
τα ποσά που υπόκεινται στον κανόνα N+2 θα πρέπει να αναδιατίθενται στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή·

14. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα 
συγχρηματοδοτούν τη διατήρηση, διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη ζωνών υψηλής αξίας 
σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα και, ιδιαίτερα, το δίκτυο Natura 2000·

15. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να συμβάλλει στην περαιτέρω 
κατάρτιση του επαγγελματικού προσωπικού με προσόντα σχετιζόμενα με την προστασία 
του περιβάλλοντος.


