Ευρωπαϊκό
«χαστούκι»
για
επιστροφή
ευρωπαϊκών
κονδυλίων 2 δισ. ευρώ
Επιστολή-κόλαφο απέστειλε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γειτονίας και
Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν, προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη μη αξιοποίηση
ευρωπαϊκών κονδυλίων -που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ- σε τομείς
όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών
στη δημόσια διοίκηση, οι μεταφορές εμπορευμάτων (logistics)
καθώς και για κωλυσιεργίες στην υλοποίηση προγραμμάτων, όπως
το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» που αφορά την ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για το πρώτο «καμπανάκι»
από την Ευρώπη, καθώς τους προηγούμενους μήνες είχε
επισημανθεί ξανά ο κίνδυνος για απώλεια κονδυλίων στους
παραπάνω τομείς ενώ υπήρξαν και πιο στοχευμένες συστάσεις όπως
στην περίπτωση της διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα, για
την οποία ζητήθηκε επιτάχυνση των διαδικασιών.
Στην επιστολή του, η οποία δημοσιεύτηκε χθες στο κυριακάτικο
φύλλο γνωστής εφημερίδας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξ Αυστρίας
και διάδοχος της φιλέλληνα Κορίνας Κρέτσου στο χαρτοφυλάκιο
της περιφερειακής πολιτικής, τονίζει ότι η Ελλάδα χάνει τη
δυναμική που είχε αναπτύξει στην τρέχουσα προγραμματική
περίοδο ενώ διαβλέπει και «κοιλιά» όσον αφορά τις
προετοιμασίες για την επόμενη (2021-2027).
Βάσει των παραπάνω, ο ίδιος εκτιμά ότι η κατάσταση που
διαμορφώνεται θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία
ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας, επικεντρώνοντας την κριτική
του στους χειρισμούς της προηγούμενης κυβέρνησης και καλώντας
τη νυν πολιτική ηγεσία να κινηθεί γρήγορα για την αποφυγή του
κινδύνου επιστροφής κοινοτικών κονδυλίων.

Ο κος Χαν παρατήρησε επίσης πως τα νέα έργα καθυστερούν να
εισέλθουν σε φάση υλοποίησης ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί
και στο ζήτημα των υπέρμετρων εκπτώσεων που ταλανίζουν τον
κλάδο των κατασκευών.

Οι προειδοποιήσεις και το ευαίσθητο θέμα των
απορριμμάτων
Δεδομένου και του «κώδωνα κινδύνου» που εξέπεμψαν για άλλη μία
φορά οι Βρυξέλλες, η επιτάχυνση των έργων για τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων είναι πλέον μονόδρομος. Η μάχη με το
χρόνο άλλωστε παραμένει δύσκολη αν αναλογιστούμε ότι από την
επόμενη προγραμματική περίοδο, έργα κατασκευής μονάδων
επεξεργασίας απορριμμάτων, ΧΥΤΥ και άλλων συναφών υποδομών δεν
θα είναι πλέον επιλέξιμα, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει πάση
θυσία να κλείσουν οι εκκρεμμότητες -όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα- αλλιώς η επόμενη δεκαετία θα βρει μια χώρα εν μέρει
ακάλυπτη από υποδομές που θα έπρεπε να είχαν αναπτυχθεί πολύ
νωρίτερα και εκτεθειμένη σε βαριές κοινοτικές «καμπάνες» λόγω
της (μοιραία) ανορθολογικής διαχείρισης.

Η απάντηση της αντιπολίτευσης
Σε απάντηση που εξέδωσε στην εν λόγω επιστολή, ο ΣΥΡΙΖΑ, από
τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πως η χώρα
κατέκτησε πολλές πρωτιές τόσο στο ΕΣΠΑ όσο και στο ευρωπαϊκό
επενδυτικό πρόγραμμα «Σχέδιο Γιουνκερ» το διάστημα 2015-2019,
σχολιάζοντας πως «οι επιτυχίες αυτές έχουν τύχει ευρύτατης
αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Πρόσθεσε επίσης πως επί διακυβέρνησής του, ξεπεράστηκαν οι
αιρεσιμότητες στο ΕΣΠΑ που κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη
κυβέρνηση, την αντίθεση έργων με ευρωπαϊκές οδηγίες και το
πάγωμα των έργων περιβάλλοντος (νερού, λυμάτων, απορριμμάτων)
και ψηφιακής πολιτικής που παρελήφθησαν στις αρχές του 2015.

