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Θέμα: Συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020) εν όψει του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7-8ης Φεβρουαρίου  
 
 
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,  
 
Στη σημερινή εποχή λιτότητας, οι φορολογούμενοι απαιτούν αποτελεσματική χρήση των 
δημόσιων πόρων ώστε να επιτευχθούν περισσότερα για την Ευρώπη, το περιβάλλον και την 
κοινωνία. Η διασφάλιση μιας προσέγγισης βέλτιστης διάθεσης των πόρων προέχει, εν όψει και 
της επόμενης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Είναι επείγον 
να απομακρυνθούμε από τις οικονομικά και περιβαλλοντικά καταστροφικές επιδοτήσεις και να 
επιτύχουμε αναπροσανατολισμό των πόρων προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δημόσιων 
αγαθών. Δυστυχώς, οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Νοεμβρίου 
απέτυχαν σε  αυτούς τους στόχους. 
 
Ιδιαίτερη ανησυχία μας προκαλούν τα ακόλουθα ζητήματα:  
Στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), οι προτεινόμενες άμεσες ενισχύσεις μειώνονται κατά 
9,7% σε σχέση με τον υφιστάμενο προϋπολογισμό της ΚΑΠ, ενώ το πολύ μικρότερο και με 
μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης Ανάπτυξη μειώνεται κατά 
13%. Σε συνδυασμό με την αυξημένη ευελιξία που προτείνουν όλα τα κράτη μέλη, η οποία τους 
επιτρέπει να μεταφέρουν μέχρι και 15% των πόρων από τον 2ο στον 1ο πυλώνα, η μείωση των 
πόρων για την αγροτική ανάπτυξη θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και το 26% σε σχέση με τις 
τρέχουσες δαπάνες. Ως αποτέλεσμα, οι πόροι που αντιστοιχούν στην αγροτική ανάπτυξη θα 
αντιστοιχούσαν στο 19,7% του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020, 
δηλαδή ποσοστό ακόμα μικρότερο από το 24% που ισχύει σήμερα. Μια τέτοια προοπτική είναι 
απαράδεκτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογική της αγροτικής πολιτικής ταιριάζει με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς μέσα από μια πολυετή και δεσμευτική προσέγγιση οδηγεί 
σε σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Αντίθετα, οι άμεσες 
ενισχύσεις δεν είναι στοχευμένες και τελικά αποτελούν λευκή επιταγή στήριξης σε ζημιογόνες 
αγροτικές πρακτικές.1 Στηρίζοντας τις αμφιλεγόμενες άμεσες επενδύσεις εις βάρος της 

                                                            
1 Η αποκαλούμενη διαδικασία «πρασινίσματος» των άμεσων ενισχύσεων κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιλύσει το 
πρόβλημα, καθώς αποδυναμώνεται τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο και ενδέχεται να καταλήξει σε 
«πράσινο ξέπλυμα».   
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αγροτικής ανάπτυξης, θα μειώσει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της ΚΑΠ στα μάτια των 
ευρωπαίων φορολογούμενων και θα υποσκάψει το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020. Ταυτόχρονα, 
θα αποτελέσει και ‘βούτυρο στο ψωμί’ των ευρωσκεπτιστικών που επιδιώκουν να υποβαθμίσουν 
το ΠΔΠ αλλά και συνολικά την ΕΕ. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να επιδιώξετε η μείωση των 
πόρων της ΚΑΠ να αφορά κυρίως από μειώσεις τις άμεσες ενισχύσεις και κατ’ αντιστοιχία να 
οδηγήσει σε αύξηση των πόρων που θα κατανεμηθούν στην αγροτική πολιτική.  
 
Σχετικά με το LIFE, το επιτυχημένο πρόγραμμα της ΕΕ για το περιβάλλον, γνωρίζουμε ότι στο 
τρέχον διαπραγματευτικό πλαίσιο υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να μειωθούν ακόμα και οι 
ελάχιστοι πόροι που του αντιστοιχούν, οδηγώντας όμως σε αμελητέα συνολική εξοικονόμηση 
πόρων. Αντί να μειωθεί, ο προϋπολογισμός του LIFE θα έπρεπε να αυξηθεί καθώς υποστηρίζει 
άκρως απαραίτητα καινοτόμα περιβαλλοντικά προγράμματα που κανένα άλλο ευρωπαϊκό 
ταμείο δεν χρηματοδοτεί. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που επιτυγχάνονται μέσω του LIFE, 
όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αναζωογόνηση 
της οικονομίας, οι πόροι που κατανέμονται στο LIFE πρέπει να αυξηθούν και να αντιστοιχήσουν 
στο 1% του ΠΔΠ. Στο πλαίσιο αυτό η άποψη της Γερμανίας ότι το 10% των αναγκών του 
οικολογικού δικτύου Natura 2000 θα έπρεπε να καλύπτεται από το LIFE αποτελεί ελάχιστη 
βάση συζήτησης (οι υπολογισμοί μας αναδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο θα σήμανε κατανομή της 
τάξης του 0.7% του ΠΔΠ στο LIFE, όσο προτείνει, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή).  
 
Όσον αφορά στην εξωτερική διάσταση (Η Ευρώπη στον κόσμο), θεωρούμε ότι είναι άδικη και 
δυσανάλογη η κατά 13,3% περικοπή των πόρων, σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Τούτο 
έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση της δυνατότητας της ΕΕ να ανταποκριθεί με επιτυχία στις 
διεθνείς της δεσμεύσεις. Η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Κλίμα στη Ντόχα έδειξε ξεκάθαρα 
ότι η συμφωνία για τη χρηματοδότηση με στόχο την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής 
βρίσκεται σε κρίσιμη φάση διαπραγματεύσεων. Η ΕΕ δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη 
δυναμική επιρροή της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την απώλεια της 
βιοποικιλότητας και την εξάλειψη της φτώχειας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πρόταση της 
Επιτροπής όσον αφορά τον τομέα 4 δεν πρέπει να υποστεί μείωση.  
 
Τέλος, στηρίζουμε σθεναρά τη δέσμευση τουλάχιστον 20% των πόρων του επόμενου ΠΔΠ για 
δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγή. Σημειώνουμε όμως ότι μια 
πραγματικά φιλόδοξη πρόταση θα απαιτούσε αύξηση της δέσμευσης στο 25%. 
 
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλούμε να συμβάλετε στη βελτίωση των παραπάνω 
σημείων, προς όφελος της ΕΕ και των πολιτών της. 
 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
 
 
 
Δημήτρης Καραβέλλας 
Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς 
 
 


