Πόσο πράσινο είναι το µέλλον της
Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής;
Μία αξιολόγηση του WWF
για τον σχεδιασµό της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013
Μάιος 2007

Εισαγωγή
Η ευρωπαϊκή αξιολόγηση του WWF εξετάζει τη διαδικασία σχεδιασµού και κατάρτισης των
πλαισίων και προγραµµάτων κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων για την νέα προγραµµατική περίοδο
2007-13. Με την αξιολόγηση αυτή αναλύεται ο βαθµός εφαρµογής των αρχών της εταιρικότητας,
της περιβαλλοντικής ενσωµάτωσης και της αειφόρου ανάπτυξης σε 11 κράτη-µέλη, ενώ καλύπτει τη
διαδικασία σχεδιασµού και το περιεχόµενο των κειµένων µέχρι και τις αρχές 2007. Οι 11 χώρες
αυτές συνολικά θα λάβουν κοινοτική χρηµατοδότηση ύψους 185 εκ. Ευρώ από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής.
Τα αποτελέσµατα της µελέτης του WWF δείχνουν ότι για άλλη µία φορά, υπάρχει σοβαρή
περίπτωση η βιοποικιλότητα της Ευρώπης να υποβαθµιστεί καθώς τα κράτη µέλη δεν φαίνεται να
εκµεταλλεύονται της δυνατότητες ένταξης της περιβαλλοντικής προστασίας στη νέα χρηµατοδοτική
περίοδο, ενώ δε φαίνεται να εκπονούν τον σχεδιασµό τους εκµεταλλευόµενα τα διδάγµατα της
πολύχρονης πλέον εµπειρίας τους στην αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων.
Το WWF εκφράζει την ανησυχία του ότι η νέα προγραµµατική περίοδος υποτιµά την ανάγκη
προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης και για αυτό ζητά τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και
από τα κράτη µέλη να επανεξετάσουν τα προγραµµατικά κείµενα και να ελέγξουν προσεκτικά την
κατανοµή των πόρων.
Η προγραµµατική περίοδος 2007-2013 – βασικά στοιχεία
Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία, όπως λέγονται στο σύνολο τους, οι κοινοτικές αυτές
χρηµατοδοτήσεις αποσκοπούν στην µείωση και εν τέλει εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων
στην Ευρώπη. Προς αυτό τον σκοπό, κατά την περίοδο 2007-2013 θα διατεθούν €308δις στα 27
Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Στην Ελλάδα αντιστοιχεί το ποσό των €20δις.
Το σηµαντικό καινούριο στοιχείο που φέρνει η νέα προγραµµατική περίοδος είναι οι αυξηµένες
ευκαιρίες χρηµατοδότησης περιβαλλοντικών δράσεων µέσω των κονδυλίων που αποσκοπούν στην
περιφερειακή ανάπτυξη. Με την ψήφιση του νέου σχετικού κανονισµού (Ιούλιος 2006), στους
στόχους των διαρθρωτικών ταµείων προστίθεται αυτός της αειφόρου ανάπτυξης µέσω της
προώθησης της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος (άρθρο 17 του Γενικού
Κανονισµού). Ως αποτέλεσµα αυτού του στόχου, η νέα προγραµµατική περίοδος προβλέπει πολλές
ευκαιρίες αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως:
• Την προστασία και διαχείριση της φύσης και την υλοποίηση του δικτύου Natura
• Την εφαρµογή της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό
• Την προώθηση µέτρων αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής.
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Οι στόχοι της µελέτης του WWF:
• Να αναλύσουµε πώς εφαρµόζονται η αρχή της εταιρικότητας και οι συµµετοχικές διαδικασίες
κατά τον σχεδιασµό της νέας προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, και ειδικά όσο αφορά
τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ.
• Να αναλύσουµε το βαθµό ενσωµάτωσης του περιβάλλοντος στα προγραµµατικά κείµενα
(στρατηγικά και επιχειρησιακά).
• Να εξετάσουµε την κατανοµή των πόρων και το κατά πόσο κατευθύνονται σε
περιβαλλοντικές προτεραιότητες ή όχι.
Μεθοδολογία που χρησιµοποίησε το WWF:
• Ερωτηµατολόγιο και ποσοτική βαθµολόγηση.
• Συλλογή πληροφοριών από εθνικά γραφεία του WWF και άλλες συνεργαζόµενες µε το WWF
οργανώσεις.
• Αναλύθηκαν 11 κράτη µέλη (Βουλγαρία, Γερµανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο,
Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία), τα οποία θα λάβουν συνολικά
περίπου €190 δις κοινοτική χρηµατοδότηση για περιφερειακή ανάπτυξη.
Σηµείωση: Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα συλλέχθηκαν την περίοδο µέσα 2006-Ιανουάριος 2007.
Καθώς η διαδικασία σχεδιασµού συνεχίζεται, κάποια από τα δεδοµένα µπορεί να έχουν αλλάξει. Το
WWF προχώρησε µε την έκδοση αυτής της µελέτης αυτήν τη χρονική στιγµή, ώστε να επισηµάνει
κάποιες ανησυχητικές τάσεις που παρατηρούνται και να προσπαθήσει να επηρεάσει την τελική
έκβαση του σχεδιασµού.
Βασικά συµπεράσµατα της µελέτης του WWF:
Τα αποτελέσµατα της µελέτης του WWF δείχνουν ότι τα κράτη µέλη, παρά τις σηµαντικές
διαφοροποιήσεις που σηµειώνονται, δεν έχουν εκµεταλλευτεί στο βαθµό που µπορούν τις
δυνατότητες ένταξης της περιβαλλοντικής προστασίας στον προγραµµατισµό της νέας
χρηµατοδοτικής περιόδου. Ως εκ τούτο είναι πολύ πιθανό να υπάρξει περαιτέρω υποβάθµιση του
περιβάλλοντος κατά την περίοδο 2007-2013 στα κράτη µέλη της ΕΕ.
Πιο συγκεκριµένα, και αναφορικά µε τους τρεις τοµείς που εξέτασε η έκθεση:
Αρχή της εταιρικότητας
Η εταιρικότητα, η συµµετοχή δηλαδή των κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών εταίρων σε
διαδικασίες διαβούλευσης λόγω της εµπεριστατωµένης και εξειδικευµένης γνώσης τους, µπορεί να
συµβάλλει στον καλύτερο σχεδιασµό ενός προγράµµατος. Η ανάλυση των διαδικασιών κατάρτισης
και σχεδιασµού ως προς την εφαρµογή της εταιρικότητας δίνει µία εικόνα της σοβαρότητας µε την
οποία τα κράτη µέλη και οι αρµόδιες αρχές αντιµετωπίζουν αρχές, όπως η αειφόρος ανάπτυξη και η
περιβαλλοντική ενσωµάτωση ή αν συνεχίζουν να σχεδιάζουν µε στενά τοµεακά κριτήρια, που τελικά
µπορούν να οδηγήσουν σε έργα που υποβαθµίζουν το περιβάλλον.
• Η αρχή της εταιρικότητας εφαρµόζεται µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα κράτη µέλη που
εξετάστηκαν.
• Οι κρατικοί περιβαλλοντικοί φορείς συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία προγραµµατισµού
και στην κατάρτιση των προγραµµατικών κείµενων.
• Παρόλο που στο σύνολο τους οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ είναι γενικά ικανοποιηµένες από την
ευκαιρία να σχολιάσουν προγραµµατικά κείµενα, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις
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διαδικασίες που ακολουθούνται και για το πώς αξιοποιούνται τα σχόλια και οι προτάσεις
τους.
Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ είχαν πιο εύκολη πρόσβαση στο στρατηγικό κείµενο του ΕΣΠΑ και
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα που αφορά το περιβάλλον, παρά σε τα άλλα επιχειρησιακά
προγράµµατα (µεταφορών, υποδοµών, κτλ).

Περιβαλλοντική ενσωµάτωση
Ως περιβαλλοντική ενσωµάτωση νοείται η εναρµόνιση των αναπτυξιακών προγραµµάτων µε την
προστασία του περιβάλλοντος.
• Οι όροι «αειφορία», «αειφόρος ανάπτυξη» και «βιώσιµη ανάπτυξη» χρησιµοποιούνται
γενικά και ευρέως στα περισσότερα προγραµµατικά κείµενα των 11 χωρών που
εξετάστηκαν, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αλλαγή στις προγραµµατικές προτεραιότητες.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αµφισβητείται η δέσµευση για αειφορία και να εκφράζεται ο
φόβος ότι η γενικολογία που παρατίθεται δε θα οδηγήσει σε αλλαγή στην κατανοµή των
πόρων και στην κατεύθυνση τους σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας.
• Η διαδικασία των Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Εκτιµήσεων δεν εφαρµόζεται πάντα σωστά
και/ή έγκαιρα.
• ∆εν έχουν προβλεφθεί επαρκείς διαδικασίες και µηχανισµοί που θα διασφαλίσουν την
συνεχή ενσωµάτωση του περιβάλλοντος σε όλες τις προγραµµατικές προτεραιότητες κατά
την εφαρµογή της νέας περιόδου.
Καταµερισµός των πόρων
Η εξέταση του καταµερισµού των πόρων επιτρέπει το βαθµό ανταπόκρισης των προγραµµατικών
δεσµεύσεων µε τους προβλεπόµενους προϋπολογισµούς των επενδύσεων.
• Κατά την περίοδο του σχεδιασµού της νέας προγραµµατικής περιόδου, διάφορες µέθοδοι
εφαρµόστηκαν έτσι ώστε να δυσκολέψουν ή και να αποτρέψουν στις ΜΚΟ πρόσβαση στους
αναλυτικούς πίνακες µε τον καταµερισµό των πόρων.
• Το µεγαλύτερο ποσοστό των «περιβαλλοντικών» πόρων συνεχίζει να καταλήγει σε
περιβαλλοντικές υποδοµές και σε τεχνικές λύσεις.
• Τα επιχειρησιακά προγράµµατα έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί συνεχίζουν να
συµπεριλαµβάνουν έργα που µπορεί να υποβαθµίσουν το περιβάλλον (µεταφορές, κοκ).
• Το ποσοστό των πόρων που καταλήγει σε περιβαλλοντικές δράσεις, όπως για την
υλοποίηση του δικτύου Natura 2000, την εφαρµογή της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό, την
ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόµησης και την προώθηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, παραµένει ακόµα χαµηλό.
Προτάσεις του WWF
Η έκθεση καταλήγει σε µία σειρά προτάσεων που επιγραµµατικά είναι:
• Να διασφαλιστεί η συµµετοχή των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και στην εφαρµογή του 4ου ΚΠΣ
µε ξεκάθαρους κανόνες.
• Να καταρτιστούν µηχανισµοί, ώστε να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική ενσωµάτωση και να
αξιοποιηθούν οι περιβαλλοντικές δυνατότητες χρηµατοδότησης.
• Να ενισχυθεί η διαδικασία ΣΕΠΕ και να ενταχθεί στη διαδικασία και εφαρµογή των
προγραµµάτων.
• Να µην χρησιµοποιηθούν πόροι για προτεραιότητες που θα υποβαθµίσουν το περιβάλλον.
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Στοιχεία για την Ελλάδα
Σηµείωση: Τα στοιχεία βασίζονται σε πληροφορίες που συνέλλεξε το WWF µέχρι τον Ιανουάριο του
2007.
∆ιαδικασία σχεδιασµού και κατάρτισης κειµένων:
Σε ποιο βαθµό εφάρµοσε το αρµόδιο υπουργείο για τη σύσταση του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) διυπουργική διαβούλευση; Ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος
ισότιµος εταίρος στη διαδικασία;
•

•
•
•

Το αρµόδιο υπουργείο για την ανάπτυξη του ΕΣΠΑ είναι το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ). Το ΥΠΟΙΟ έχει υιοθετήσει ένα µάλλον συγκεντρωτικό τρόπο
λειτουργίας, προσπαθώντας να ελέγξει τη διαδικασία σχεδιασµού, αφήνοντας µικρά
περιθώρια πρωτοβουλιών στα υπόλοιπα υπουργεία.
Στην αρχική φάση σηµειώθηκαν διυπουργικές διαφορές, σταδιακά η κατάσταση βελτιώθηκε
και το ΥΠΟΙΟ συντόνισε µία ευρεία διυπουργική διαβούλευση, στην οποίο συµµετείχε και το
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
∆ηµιουργήθηκε διυπουργική οµάδα εργασίας η οποία επιβλέπει τη διαδικασία κατάρτισης
του ΕΣΠΑ και των επιµέρους Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε έδειξε µία διάθεση απροθυµίας συµµετοχής στις διυπουργικές συζητήσεις,
ενώ δε διενήργησε εκτενή διαβούλευση για τη διαµόρφωση των προτάσεων του.

Σε ποιο βαθµό εφάρµοσε το αρµόδιο υπουργείο για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ την αρχή της
εταιρικότητας και συµπεριέλαβε τους κοινωνικοοικονοµικούς και περιβαλλοντικούς
εταίρους στη διαδικασία κατάρτισης; Ήταν οι περιβαλλοντικοί εταίροι ισότιµοι µε άλλους
συµµετέχοντες; Πώς οργανώνονται οι συµµετοχικές διαδικασίες; Ποιες τεχνικές
χρησιµοποιούνται;
• Αν και το ΥΠΟΙΟ έχει εφαρµόσει µία γενικά ανοιχτή διαδικασία, έχουν υπάρξει µεγάλες
χρονικές περίοδοι (διάρκειας αρκετών µηνών) κατά τις οποίες οι εταίροι έµεναν στο σκοτάδι,
µη γνωρίζοντας την οποιαδήποτε εξέλιξη.
• Οργανώθηκαν 4 Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια (Ιούλιος 2005, ∆εκέµβριος 2005, Ιούνιος
2006, Οκτώβριος 2006) και κάποιες θεµατικές συζητήσεις στις οποίες όλοι οι εταίροι
κλήθηκαν να συµµετάσχουν.
• Επιπλέον, το ΥΠΟΙΟ έχει δηµιουργήσει ειδική ιστοσελίδα για την 4η προγραµµατική
περίοδο, στην οποία διάφορα κείµενα, παρουσιάσεις, κείµενα θέσεων και πρακτικά από τα
εθνικά αναπτυξιακά συνέδρια έχουν αναρτηθεί. Όµως ούτε τα προσχέδια και σχέδια του
ΕΣΠΑ ούτε και τα κείµενα σχολιασµού των εταίρων αναρτήθηκαν έγκαιρα.
Σε ποιο βαθµό έχουν άλλα υπουργεία ή περιφερειακές υπηρεσίες οργανώσει διαβούλευση
µε κοινωνικοοικονοµικούς και περιβαλλοντικούς µη κυβερνητικούς εταίρους έτσι ώστε να
διαµορφώσουν τις θέσεις που καταθέτουν στο αρµόδιο υπουργείο για τον σχεδιασµό;
• Τα υπόλοιπα υπουργεία σηµειώνουν σηµαντικές καθυστερήσεις και ελλείψεις.
• Το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν έχει ουσιαστικά συµβουλευτεί τους περιβαλλοντικούς εταίρους για τη
διαµόρφωση των προτάσεων του.
• Μόνο τον Μάρτιο του 2007 ανακοίνωσε δηµόσια διαβούλευση για το ΕΠ «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη».
• Το µόνο υπουργείο που έχει δώσει σε δοµηµένη δηµόσια διαβούλευση κοµµάτι του
επιχειρησιακού του προγράµµατος είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης για το ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» το καλοκαίρι του 2006. Ένα νέο σχέδιο του
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προγράµµατος ανακοινώθηκε το ∆εκέµβριο του 2006, χωρίς όµως να έχει καθοριστεί νέος
κύκλος διαβούλευσης.
Σε περιφερειακό επίπεδο, οργανώθηκαν διαβουλεύσεις τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2005, που
είχαν τη µορφή Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, ένα σε κάθε µία από τις 13
περιφέρειας της χώρας.
Καµία συνέχεια δεν έχει δοθεί σε αυτά τα περιφερειακά συνέδρια.

Σε ποιο βαθµό υπάρχει διαδικασία συστηµατικής παρακολούθησης: πώς ενσωµατώνονται
τα σχόλια που κατατίθενται στα επόµενα κείµενα; Υπάρχουν τέτοια κείµενα; Σε ποιο βαθµό
µπορούν οι εταίροι να σχολιάσουν τα νέα ή αναθεωρηµένα κείµενα;
• H διαδικασία συστηµατικής παρακολούθησης κατά την περίοδο του σχεδιασµού δεν είναι
ξεκάθαρη. Σε εθνικό επίπεδο, σηµαντικά προβλήµατα αποτελούν η έλλειψη οποιασδήποτε
ενηµέρωσης για µεγάλες χρονικές περιόδους και η απουσία συστήµατος συστηµατικής
παρουσίασης ενηµερωµένων κειµένων. Σε περιφερειακό επίπεδο δεν υπάρχει τέτοια
διαδικασία.
Υπάρχει µηχανισµός αξιολόγησης, ώστε να αντληθούν µαθήµατα από τις προηγούµενες
προγραµµατικές περιόδους και τις ενδιάµεσες αξιολογήσεις κατά την κατάρτιση των
στρατηγικών κειµένων;
• ∆εν υπάρχει επίσηµη και διαφανής τέτοια διαδικασία ή µηχανισµός.
Σε ποιο βαθµό έχει εφαρµοστεί η αρχή της εταιρικότητας και η συµµετοχή
κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών εταίρων στη διαδικασία κατάρτισης του ΕΠ για
το περιβάλλον ή άλλων ΕΠ που έχουν σηµασία για το περιβάλλον (όπως το ΕΠ για τις
µεταφορές). Οι περιβαλλοντικοί φορείς θεωρούνται ισότιµοι εταίροι;
• Ως τον Ιανουάριο 2007, η µόνη δοµηµένη δηµόσια διαβούλευση, που οργανώθηκε, το καλοκαίρι
του 2006 αφορούσε το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Μόνο τον Μάρτιο του
2007 (µετά την εκπόνηση της έρευνας) ανακοινώθηκε διαβούλευση για το πρόγραµµα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ερωτήσεις βαθµολόγησης: (6 είναι πολύ θετικό, 1 πολύ αρνητικό)
Σε ποιο βαθµό συµµετείχαν οι κρατικοί περιβαλλοντικοί φορείς στη διαδικασία κατάρτισης του
ΕΣΠΑ; 4
Ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις τους (των κρατικών περιβαλλοντικών φορέων); 4 Αν και αυτό δεν
είναι ακόµα ξεκάθαρο καθώς δεν έχουµε δει τις περισσότερες από αυτές τις προτάσεις, αλλά
θεωρούµε ότι έχουν ληφθεί υπόψη.
Σε ποιο βαθµό συµµετείχαν περιβαλλοντικές ΜΚΟ στη διαδικασία κατάρτισης του ΕΣΠΑ; 5
Ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις τους (των περιβαλλοντικών ΜΚΟ); 5
Πόσο προσβάσιµη ήταν όλη η πληροφορία σχετικά µε τη διαδικασία σχεδιασµού του ΕΣΠΑ; 2
Πόσο ανοιχτή και διαφανής ήταν η διαδικασία διαβούλευσης κατά την κατάρτιση του ΕΣΠΑ; 3
Τα κείµενα που υποβάλλονταν σε διαβούλευση, δίνονταν έγκαιρα; 2
Σε ποιο βαθµό ενσωµατώνονται τα µαθήµατα από τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους; 1
Πόσο ανοιχτή και διαφανής είναι η διαδικασία κατάρτισης των βασικών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων; 2
Σε ποιο βαθµό κλήθηκαν να συµµετάσχουν οι περιβαλλοντικοί εταίροι στη διαδικασία κατάρτισης
των βασικών (περιβαλλοντικών) Επιχειρησιακών Προγραµµάτων; 2
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Περιβαλλοντική Ενσωµάτωση και Αειφόρος Ανάπτυξη
Σε ποιο βαθµό υπάρχει αναφορά σε βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους, στην αειφόρο
ανάπτυξη, στη στρατηγική του Γκότεµποργκ, στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον
ή άλλα βασικά κείµενα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη;
• Το ΕΣΠΑ περιλαµβάνει αναφορές σε βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους και στόχους για την
αειφόρο ανάπτυξη που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ. Συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά τόσο στην
στρατηγική του Γκότεµποργκ όσο και στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, αν και
αυτές οι αναφορές δε συνοδεύονται από ιδιαίτερη ανάλυση.
• Αυτό δε σηµαίνει ότι γίνεται και µία ουσιαστική προσπάθεια έτσι ώστε η αειφόρος ανάπτυξη να
αποτελεί ένα στρατηγικό στόχο, αντίθετα φαίνεται ότι απλώς συµπληρώνει την περιβαλλοντική
προστασία.
Σε ποιο βαθµό αναφέρονται στο ΕΣΠΑ οι παρακάτω προτεραιότητες: µέτρα για την
υλοποίηση του δικτύου Natura 2000, βιώσιµες µεταφορές, εφαρµογή της Οδηγίας-πλαίσιο
για το Νερό, µέτρα για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2);
• Η προσαρµογή της χώρας στο περιβαλλοντικό κοινοτικό κεκτηµένο αποτελεί κεντρικό στόχο για
τη νέα προγραµµατική περίοδο, όπως αναφέρεται στο ΕΣΠΑ.
• Στο ΕΣΠΑ συγκαταλέγονται τρεις γενικοί περιβαλλοντικοί στόχοι, οι οποίοι περιλαµβάνουν και
πιο συγκεκριµένους στόχους που αφορούν θέµατα προστασίας της φύσης, διαχείρισης των
υδάτινων πόρων και µείωσης των εκποµπών αερίων.
Σε ποιο βαθµό αναφέρεται στα προγραµµατικά κείµενα η ανάγκη οριζόντιας
περιβαλλοντικής ενσωµάτωσης; Περιγράφονται κάποιοι µηχανισµοί που θα έχουν σκοπό
τη διασφάλιση της ενσωµάτωσης; Προβλέπονται σηµαντικοί ρόλοι για τους
περιβαλλοντικούς φορείς για να τη διασφαλίσουν; Κατανέµονται πόροι προς αυτόν τον
σκοπό (κατάρτιση, τεχνική βοήθεια, κτλ);
• Το ΥΠΟΙΟ έχει εκδώσει εγκύκλιο η οποία, µεταξύ άλλων, αναφέρεται σε 4 ανελαστικές
υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν όλα τα ΕΠ ανεξάρτητα από τη θεµατική τους
προτεραιότητα.
• Οι ανελαστικές αυτές υποχρεώσεις αφορούν τη:
 ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων
 ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων
 Εφαρµογή της Οδηγίας-πλαίσιο για το Nερό
 Προστασία της φύσης και ειδικά την εφαρµογή του Natura 2000
• ‘Άγνωστο παραµένει κατά πόσο αυτές οι δεσµεύσεις θα εφαρµοστούν στην πράξη.
• Χαρακτηριστικό παράδειγµα έλλειψης περιβαλλοντικής ενσωµάτωσης αποτελεί το γεγονός ότι
µέσα στο ίδιο το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν φαίνεται να υπάρχει συντονισµός για µία κοινή πρόταση η
οποία θα ενσωµάτωνε το περιβάλλον στους υπόλοιπους τοµείς προτεραιότητας του
Υπουργείου, κυρίως τις υποδοµές. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σε συναντήσεις και αναπτυξιακά
συνέδρια οι δύο Γενικοί Γραµµατείς (Περιβάλλοντος και ∆ηµοσιών Έργων) µιλούσαν ξεχωριστά,
χωρίς ο ένας να κάνει αναφορές στις προτάσεις του άλλου, σαν να εκπροσωπούσαν δύο
ξεχωριστά υπουργεία.
Σε ποιο βαθµό εφαρµόζονται έγκαιρα και από ανεξάρτητους φορείς οι ασφαλιστικές
δικλείδες όπως η Στρατηγική Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ή άλλες ex-ante αξιολογήσεις
για τα σχέδια και τα προγράµµατα;
• Θεωρητικά όλα τα ΕΠ θα υποβληθούν στη διαδικασία ΣΠΕ, όµως µέχρι τον Ιανουάριο του
2007 καµία συγκεκριµένη πληροφόρηση δεν υπήρχε. Μόνο τον Απρίλιο του 2007,
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ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε διαβούλευση για την ΣΜΠΕ του προγράµµατος
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Σε ποιο βαθµό αναφέρεται ή λαµβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική διάσταση κατά τη
συζήτηση άλλων προτεραιοτήτων, όπως οι µεταφορές, η απασχόληση, κοκ, παρά µόνο σε
ξεχωριστές ενότητες για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη;
• Αυτό ακόµα δεν είναι ξεκάθαρο, καθώς δεν έχουµε δει όλα τα σχέδια των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων και δεν µπορούµε να αξιολογήσουµε το κατά πόσο οι ανελαστικές
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που έχουν τεθεί από το ΥΠΟΙΟ θα τηρηθούν.
Ποια είναι η γενική εθνική και περιφερειακή δοµή παρακολούθησης των Περιφερειακών
Ταµείων; Yπάρχει ένας µηχανισµός που θα καλύπτει επαρκώς τα περιβαλλοντικά θέµατα;
• Μία νέα ειδική υπηρεσία θα δηµιουργηθεί µε σκοπό να συντονίζει τα περιβαλλοντικά θέµατα
και να εξετάζει τη συνέργεια και συµπληρωµατικότητα όλων των περιβαλλοντικών δράσεων,
συµπεριλαµβανοµένων κι αυτών που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ.
Ερωτήσεις βαθµολόγησης: (6 είναι πολύ θετικό, 1 πολύ αρνητικό)
1. Σε ποιο βαθµό υπάρχει αναφορά στην αειφόρο ανάπτυξη στο ΕΣΠΑ; 4
2. Σε ποιο βαθµό διατυπώνονται περιβαλλοντικά µέτρα (αέρας, ενέργεια, απόβλήτα, νερό κτλ)
στο ΕΣΠΑ; 5
3. Σε ποιο βαθµό διατυπώνονται µέτρα προστασία της φύσης (Natura 2000) στο ΕΣΠΑ; 5
4. Σε ποιο βαθµό αναφέρονται και ορίζονται µηχανισµοί ενσωµάτωσης του περιβάλλοντος και
της αειφόρου ανάπτυξης στο ΕΣΠΑ; 3
5. Σε ποιο βαθµό υπάρχει αναφορά σε περιβαλλοντικές ασφαλιστικές δικλείδες, όπως οι
Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις στο ΕΣΠΑ; 1
6. Η γενικότερη εθνική και περιφερειακή δοµή για την παρακολούθηση της εφαρµογής των
περιφερειακών χρηµατοδοτήσεων καλύπτουν τα περιβαλλοντικά θέµατα; 3
Καταµερισµός «περιβαλλοντικών» πόρων
- ∆εν υπήρχαν στοιχεία για να απαντηθεί αυτή η ενότητα.
Περισσότερες πληροφορίες:
Ιόλη Χριστοπούλου, Ειδική Ερευνήτρια WWF Ελλάς, τηλ. 210-3314893, i.christopoulou@wwf.gr
Ολόκληρη η έκθεση αξιολόγησης βρίσκεται στη διεύθυνση
http://assets.panda.org/downloads/scorecard.pdf (στα Αγγλικά)
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