Χωρίς διαβούλευση τα πλάνα ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας
Στο σκοτάδι οι περιβαλλοντικές προθέσεις της κυβέρνησης για το νέο πλάνο
οικονομικής ανάκαμψης
Χωρίς διαφάνεια φαίνεται να προχωρά η Κύπρος στη διαδικασία δημιουργίας του Εθνικού Πλάνου για
την κατανομή των 968 εκατομμυρίων που θα εισπράξει τέλος του Απρίλη από το Ταμείο Ανάκαμψης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη να ανακάμψουν από την
πανδημία με ένα «πράσινο» τρόπο. Συγκεκριμένα, το 37% από τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να
διοχετευθεί σε δράσεις για το κλίμα και την περιβαλλοντική αειφορία. Άρα το ποσό που θεωρητικά θα
πρέπει να διατεθεί στην πράσινη ανάπτυξη στην Κύπρο, θα πρέπει να φτάνει τα €350 εκατομμύρια
ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα του CEE Bankwatch Network, η Κύπρος είναι μια από τις 6 χώρες που στη
διαδικασία εκπόνησης του συγκεκριμένου Πλάνου δεν έχει προβεί και ούτε φαίνεται ότι θα προβεί
στα εξής σημαντικά βήματα:
• Να δημοσιοποιήσει το προσχέδιο του Πλάνου
• Να πραγματοποιήσει διαβούλευση με περιβαλλοντικές ΜΚΟ αλλά και το ευρύτερο κοινό
• Να εκπονήσει Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση για το Πλάνο
Η στάση αυτή της Κύπρου και των άλλων χωρών μελών, να μην δημοσιοποιούν τα πλάνα τους,
αποκλείει κάθε δυνατότητα σε περιβαλλοντικές ΜΚΟ να δώσουν απόψεις για τις επενδύσεις που θα
προωθηθούν στο πλαίσιο αυτό. Τους στερείται έτσι η δυνατότητα να πιέσουν ώστε η περιβαλλοντική
μερίδα των κονδυλιών, να διοχετευτεί σε σημαντικά και πραγματικά αναγκαία περιβαλλοντικά έργα
που θα συμβάλουν στη ουσιαστική σταδιακή μετάβαση σε πράσινη οικονομία. Για παράδειγμα οι
κυβερνήσεις, που δεν έχουν προβεί σε καμιά διαβούλευση, θα μπορούν θεωρητικά, να αποφασίσουν
να διοχετεύσουν κονδύλια για την ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου παρά σε έργα με πιο θετικό
αντίκτυπο προς το περιβάλλον και το κλίμα όπως δημιουργία περαιτέρω υποδομών για ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
Το Terra Cypria – Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας τους Περιβάλλοντος μεταφέρει στα αρμόδια
τμήματα ένα συνεχές μήνυμα για περισσότερη διαφάνεια στις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Με αφορμή την πρόσφατη έρευνα του CEE Bankwatch Network,
ζητούμε να δημοσιοποιηθεί το Πλάνο, να γίνει δημόσια διαβούλευση και να εκπονηθεί Στρατηγική
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση. Μέσω της συλλογικής συμμετοχής και της εποικοδομητικής
συνεργασίας θα διασφαλιστεί ότι το εθνικό μας Πλάνο Ανάκαμψης θα είναι πραγματικά «πράσινο»
και θα προωθήσει αειφορικές και μακροπρόθεσμες λύσεις για μια καλύτερη κοινωνία και οικονομία.
Για να βγούμε από την κρίση της πανδημίας πιο δυνατοί και έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια ακόμη
μεγαλύτερη πρόκληση, την Κλιματική Κρίση, πρέπει να μπούνε τα σωστά θεμέλια για μια «πράσινη»
ανάκαμψη.

Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα Πλάνο που να ανταποκρίνεται στην Κλιματική Κρίση, να βάζει την Κύπρο σε
τροχιά «πράσινης» ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία και να συνεισφέρει στη συλλογική
προσπάθεια της Ευρώπης για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

*η έρευνα του CEE Bankwatch Network συμπεριέλαβε 20 χώρες της ΕΕ
*Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ορέστη Καργώτη, Λειτουργό Έρευνας και
Εκπαίδευσης του Terra Cypria, τηλ. 26332532/99066820

