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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. αναγνωρίζει τη σημασία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ, ήτοι της 

στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR), του 2009, της 

στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR), του 2011, της στρατηγικής 

της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR), 

του 2014, και της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP), του 2015· 

σημειώνει ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές ενσωματώνονται συστηματικά στον 

σχεδιασμό πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, αλλά πιο σποραδικά σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο· χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής αλλά θεωρεί ότι χρειαζόταν περαιτέρω 

αξιολόγηση όσον αφορά την υλοποίηση των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών, και ιδιαίτερα των πτυχών που σχετίζονται με το περιβάλλον, δεδομένου ότι 

συνιστά έναν από τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης· προτρέπει την Επιτροπή να 

εστιαστεί ιδιαίτερα, στις επόμενες εκθέσεις της, στα αποτελέσματα έργων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών· 

2. αναγνωρίζει τη σημασία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης ως προς την 

εξασφάλιση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου πλαισίου και την καλλιέργεια συντονισμένης 

δράσης για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν διάφοροι 

παράγοντες σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες, τα οποία επωφελούνται με τον τρόπο αυτό από μια ενισχυμένη συνεργασία 

που συμβάλλει στην επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· καλεί την 

Επιτροπή και τις συμμετέχουσες χώρες και τις περιφέρειές τους να αναπτύξουν 

συνέργειες μεταξύ τους, και να ενσωματώσουν περαιτέρω τις μακροπεριφερειακές 

στρατηγικές στις τομεακές πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της 

προσαρμογής· 

3. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της συλλογικής δράσης στο πλαίσιο των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα, που 

περιλαμβάνουν τα ζητήματα διασυνοριακού χαρακτήρα αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, 

όπως είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων, η 

βιοποικιλότητα και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι στρατηγικές 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με βάση το οικοσύστημα· θεωρεί ότι η διαχείριση 

των στρατηγικών θα μπορούσε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο όσον αφορά τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη γαλάζια 

οικονομία· θεωρεί ότι ο συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των περιφερειών είναι μια 

αποτελεσματική προσέγγιση για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στις περιβαλλοντικές 

προκλήσεις· ζητεί να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση κατά τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση ποικίλων διατομεακών πολιτικών για τις σημερινές και μελλοντικές 

μακροπεριφέρειες· 

4. ενθαρρύνει την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών προκειμένου να προστατευθεί 

το περιβάλλον και να ανασχεθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, ιδίως μέσω της 

ενίσχυσης των δικτύων Natura 2000 και Emerald, και του προγράμματος LIFE· 
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5. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τα συναφή περιβαλλοντικά 

προγράμματα αποτελούν χρήσιμο μέσο προκειμένου να καταστούν ορατά στους πολίτες 

τα οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας, και καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη να δεσμευτούν πλήρως στις στρατηγικές και να αναλάβουν τον ρόλο που τους 

αναλογεί όσον αφορά την υλοποίησή τους· 

6. απευθύνει έκκληση για την έγκαιρη υιοθέτηση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και 

στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών από τα κράτη μέλη, 

καθώς και από τις παράκτιες υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες· 

7. επισημαίνει ότι στις αγροτικές περιοχές η φύση αποτελεί την οικονομική βάση για 

πολλούς κατοίκους, και ότι τα περιβαλλοντικά προγράμματα μπορούν να στεφθούν από 

επιτυχία μόνο αν υποστηρίζονται από τους κατοίκους των περιοχών· τονίζει, ως εκ 

τούτου, ότι για την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής προστασίας, τα έργα αυτά 

πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα μακροπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα των 

ντόπιων κατοίκων· 

8. παροτρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους να συνεχίσουν να προωθούν πολιτικές για την 

κλιματική αλλαγή οι οποίες θα περιλαμβάνουν πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης που 

συνάδουν με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος 

και της υγείας, καθώς και βραχύτερους κύκλους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, και 

να δίνουν έμφαση στην ορθολογική χρήση και στην επαναχρησιμοποίηση τοπικών υλών 

και φυσικών πόρων, εξασφαλίζοντας μη τοξικούς κύκλους υλικών, 

συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων και των γεωργικών αποβλήτων, καθώς και στη 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο· 

ενθαρρύνει την εφαρμογή πολιτικής πράσινων δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο όλων 

των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, με σκοπό την ενίσχυση της οικολογικής 

καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων· 

9. ζητεί να ενισχυθεί το θαλάσσιο δίκτυο NATURA 2000, και να θεσπιστεί ένα συνεκτικό 

και αντιπροσωπευτικό δίκτυο προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών στο πλαίσιο της 

οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική έως το 2020· 

10. τονίζει τη σημασία του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και της ευρύτερης 

δημοσιοποίησης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, προκειμένου να καταστούν 

γνωστές και να γίνουν αποδεκτές από τις τοπικές κοινότητες· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί 

βασικό στοιχείο για την επιτυχία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών· 

11. ζητεί να υπάρχει συγκεκριμένος συγχρονισμός και καλύτερος συντονισμός κατά τη χρήση 

των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, σε όλα τα επίπεδα, προς υλοποίηση 

μακροπεριφερειακών στόχων, και να αξιοποιηθεί το δυναμικό των μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών· συνιστά να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει κτηθεί από τις 

μακροπεριφερειακές στρατηγικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

σχετικών χρηματοδοτικών μέσων· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ενωσιακή 

χρηματοδότηση συνδέεται συνήθως με συγκεκριμένα έργα, ενώ οι περιβαλλοντικές 

προκλήσεις απαιτούν μακροπρόθεσμη προσέγγιση· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή, 

τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές να συνεκτιμούν αυτή τη μακροπρόθεσμη προοπτική 

στη χρηματοδότηση έργων και στον σχεδιασμό των μελλοντικών χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τους πόρους που διατίθενται για 

τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων των μακροπεριφερειών και 
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να εναρμονίζουν τη χρήση τους με τις πολιτικές προτεραιότητες· 

12. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης 

για διάφορους δείκτες προκειμένου να μετράται καλύτερα η επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων, χωρίς να δημιουργείται περιττός διοικητικός φόρτος για τους 

εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς των έργων· 

13. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη των μακροπεριφερειών να χρησιμοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης 

για την προώθηση επενδύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος που αποσκοπούν μεταξύ 

άλλων στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· 

14. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη στις μακροπεριφέρειες, εκτός από τα κονδύλια που 

αφορούν τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τα μέσα για τη χρηματοδότηση 

συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων, να εξετάζουν και τη δυνατότητα χρήσης του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· 

15. επισημαίνει ότι η θάλασσα της περιφέρειας της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου 

Πελάγους απειλείται από ποικίλες πηγές ρύπανσης, μεταξύ άλλων τα μη επεξεργασμένα 

λύματα, τα θαλάσσια απορρίμματα, τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα και τον 

ευτροφισμό που οφείλεται στις γεωργικές απορροές και τις ιχθυοκαλλιέργειες· ζητεί 

συνεπώς από τις συμμετέχουσες χώρες να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους 

όσον αφορά την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προκλήσεων· τονίζει 

τη σημασία της θέσπισης για τον σκοπό αυτό ενός κατάλληλου συστήματος διαχείρισης 

των λυμάτων, επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και προστασίας των υδάτινων πόρων· 

16. επισημαίνει ότι λόγω του ημίκλειστου χαρακτήρα της η Αδριατική Θάλασσα είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτη στη ρύπανση, έχει δε ασυνήθη υδρογραφικά χαρακτηριστικά, όπως 

είναι το γεγονός ότι το βάθος και η ακτογραμμή της ποικίλλουν κατά πολύ ανάμεσα στο 

βορρά και τον νότο της περιοχής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι και οι 

τέσσερις πυλώνες της περιφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου έχουν σκοπό να 

συμβάλουν στους στόχους βιωσιμότητας· 

17. θεωρεί ότι η ολοκλήρωση των οδικών και μεταφορικών υποδομών και η λήψη μέτρων για 

την αξιοποίηση του τεράστιου ανεκμετάλλευτου δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της μακροπεριφέρειας· 

18. επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα στη 

μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου μέσω συγκεκριμένων μέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων έργων που αποσκοπούν στην 

έναρξη δραστηριοτήτων μελέτης και πρόληψης των καθιζήσεων· 

19. υπενθυμίζει την προηγούμενη θέση του την οποία εξέθεσε στο ψήφισμά του της 3ης 

Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: 

τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στην Μεσόγειο· σημειώνει ότι 

ο μεσογειακός χώρος αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο, συγκροτώντας μια ενιαία 

πολιτισμική και περιβαλλοντική ζώνη με πολυάριθμα κοινά χαρακτηριστικά και κοινές 

προτεραιότητες λόγω του «μεσογειακού κλίματος»: ίδια γεωργικά προϊόντα, αφθονία 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως ηλιακής ενέργειας, σημασία του τουρισμού, ίδιοι 



 

PE602.971v02-00 6/12 AD\1134940EL.docx 

EL 

κίνδυνοι φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, λειψυδρία), καθώς και 

ίδιοι ανθρωπογενείς κίνδυνοι, ιδίως όσον αφορά τη θαλάσσια ρύπανση· επιβεβαιώνει για 

ακόμη μία φορά την υποστήριξή του προς την εφαρμογή μιας μακροπεριφερειακής 

στρατηγικής για τη λεκάνη της Μεσογείου ώστε να παραχθεί σχέδιο δράσης για τη 

διαχείριση των κοινών προκλήσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες και 

οι περιφέρειες της Μεσογείου και να διαρθρωθεί αυτός ο θεμελιώδης για την ανάπτυξη 

και ολοκλήρωση της Ευρώπης χώρος, και ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 

ενεργήσουν ταχέως σχετικά με το θέμα αυτό· 

20. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τρίτες χώρες που συμμετέχουν σε έργα στη 

μακροπεριφέρεια συμμορφώνονται με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων της Ένωσης, και ιδίως με την οδηγία 

πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία για τα 

αστικά λύματα, την οδηγία για τη νιτρορύπανση, την οδηγία για τα απόβλητα, τις οδηγίες 

για τα πτηνά και τους οικοτόπους, καθώς και τη στρατηγική για τις πράσινες υποδομές· 

συνιστά οι συμφωνίες και συμβάσεις να χρησιμοποιούνται για να συμμετέχουν τρίτες 

χώρες στα περιβαλλοντικά έργα της ΕΕ· 

21. θεωρεί ότι ο πυλώνας του βιώσιμου τουρισμού στην περιφέρεια της Αδριατικής και του 

Ιονίου αποτελεί θετικό μέσο για τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην 

περιοχή, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 

και τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές· 

22. επισημαίνει ότι η πλούσια βιοποικιλότητα των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών της 

περιφέρειας Αδριατικής-Ιονίου αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για δραστηριότητες 

τουρισμού, αναψυχής και αλιείας, και συμβάλλει στην πολιτιστική κληρονομιά της 

μακροπεριφέρειας· θεωρεί, ως εκ τούτου, ατυχές το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χάρτες 

ενδιαιτημάτων· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να αναλάβουν δραστηριότητες 

χαρτογράφησης στο πλαίσιο της EUSAIR· 

23. τονίζει ότι απαιτείται οικοσυστημική προσέγγιση όσον αφορά τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών 

(ICM) και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (MSP), προκειμένου να διασφαλιστεί 

η βιώσιμη χρήση των πόρων, δεδομένου ότι και τα δύο πλαίσια παρέχουν σημαντικά 

κίνητρα για τη διασυνοριακή συνεργασία και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

φορέων στις διάφορες παράκτιες και θαλάσσιες δραστηριότητες, και έχουν τη δυνατότητα 

να συνδυάσουν οικοσυστημικές υπηρεσίες και ευκαιρίες γαλάζιας ανάπτυξης με βιώσιμο 

τρόπο· 

24. ζητεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα συντονισμένης παρακολούθησης και μια βάση 

δεδομένων για τα θαλάσσια απορρίμματα και τη θαλάσσια ρύπανση, μεταξύ άλλων για 

τον εντοπισμό των πηγών και των τύπων απορριμμάτων και ρύπανσης, καθώς και μια 

βάση δεδομένων συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) σχετικά με την 

τοποθεσία και τις πηγές των θαλάσσιων απορριμμάτων· 

25. ζητεί να καταρτιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή κοινό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για 

πετρελαιοκηλίδες και άλλες περιπτώσεις ρύπανσης μεγάλης κλίμακας, με βάση το έργο 

που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποπεριφερειακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το 

οποίο αναπτύχθηκε από τη μικτή επιτροπή για την προστασία της Αδριατικής Θάλασσας 

και των παράκτιων περιοχών, καθώς τα πρωτόκολλα της σύμβασης της Βαρκελώνης· 
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26. καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη ικανοτήτων, 

προς όφελος των βασικών φορέων υλοποίησης της EUSAIR, καθώς και των αρχών των 

προγραμμάτων που είναι αρμόδιες για επιχειρησιακά προγράμματα που σχετίζονται με τη 

EUSAIR· 

27. τονίζει ότι η πρόληψη των καταστροφών που προκαλούνται από μεγάλες πλημμύρες 

παραμένει μία από τις μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις χώρες της 

μακροπεριφέρειας του Δούναβη· επισημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστούν 

συμπληρωματικά κοινά μέτρα για την πρόληψη της διασυνοριακής ρύπανσης· 

28. σημειώνει με ικανοποίηση την υλοποίηση έργων όπως το DANUBEPARKS 2.0, το 

STURGEON 2020, το SEERISK, το CC-WARE και ο συνεργατικός σχηματισμός 

Danube Air Nexus, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 

της EUSDR· 

29. επικροτεί το έργο «EuroAccess» της περιφέρειας του Δούναβη ως μέσο προκειμένου να 

καταστεί πιο προσβάσιμη η διαθέσιμη χρηματοδότηση, και ενθαρρύνει και άλλες 

μακροπεριφερειακές περιοχές να το λάβουν υπόψη ως βέλτιστη πρακτική· 

30. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει την ανάπτυξη μιας μακροπεριφέρειας της Ιβηρικής 

Χερσονήσου, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της υλοποίησης μιας 

κατάλληλα σχεδιασμένης δασικής πολιτικής σε συμμόρφωση με τις κλιματικές 

απαιτήσεις, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η 

απερήμωση και η διάβρωση του εδάφους μέσω της ορθής οικολογικής διαχείρισης και 

διαφοροποίησης των δασών, της φύτευσης ενδημικών φυλλοβόλων δέντρων που είναι πιο 

ανθεκτικά στη φωτιά, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιστροφή των τεράστιων 

ζημιών που υφίστανται κάθε χρόνο τα δάση από τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την 

Ισπανία· 

31. επικροτεί τη θέσπιση του διακρατικού προγράμματος για την περιοχή του Δούναβη στο 

πλαίσιο του Interreg ως μέσου για την παροχή στήριξης στη διακυβέρνηση, και 

επισημαίνει την άμεση συμβολή του στην εφαρμογή της στρατηγικής ως ένα από τα 

πλέον ορατά αποτελέσματα της EUSDR· 

32. τονίζει ότι μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την κινητικότητα και την 

πολυτροπικότητα στην περιοχή του Δούναβη θα ήταν επίσης ευεργετική για το 

περιβάλλον· 

33. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δρομολογήσει τάχιστα μελέτες για την ανάπτυξη μιας 

ιβηρικής μακροπεριφέρειας, δεδομένων των σημαντικών διασυνοριακών προκλήσεων 

που προκύπτουν σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, 

την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων, την αποδοτική χρήση των πόρων, την 

προστασία της φύσης, τη βιοποικιλότητα, τους κοινούς υδάτινους πόρους και τη 

διερεύνηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας και των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας· 

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του Σημείου Στρατηγικής για τον 

Δούναβη ως νέου φορέα για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της EUSDR, και ενθαρρύνει 

τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και δυνητικά ενδιαφερόμενων φορέων· 
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35. σημειώνει με ανησυχία ότι, σε σύγκριση με τα πρώτα έτη της δραστηριότητάς της, η 

EUSDR φαίνεται πλέον να έχει χαμηλότερη προτεραιότητα στον εθνικό πολιτικό διάλογο 

στις συμμετέχουσες χώρες· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτική ώθηση, 

δεδομένου ότι η δέσμευση εκ μέρους των χωρών επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα 

ανθρώπινων πόρων στις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, κάτι το οποίο έχει ζωτική 

σημασία για την ομαλή λειτουργία της στρατηγικής, καθώς και για την εδραίωση της 

προόδου που έχει σημειωθεί και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα· 

36. καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να εξασφαλίσουν την επαρκή συμμετοχή εθνικών 

αντιπροσώπων στις συνεδριάσεις της διευθύνουσας ομάδας για την EUSDR στους τομείς 

προτεραιότητας, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού και του πεδίου 

εφαρμογής των υφιστάμενων τομέων προτεραιότητας, αν δεν διατεθούν επαρκείς πόροι 

εντός σαφώς καθορισμένων χρονικών πλαισίων· 

37. υπογραμμίζει το ζήτημα του μεγάλου αριθμού βυθισμένων πλοίων στον Δούναβη, τα 

οποία αποτελούν κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα και το περιβάλλον, ιδίως όταν είναι χαμηλή η 

στάθμη των υδάτων· επισημαίνει ότι τα ναυάγια περιέχουν σημαντικές ποσότητες 

καυσίμων και άλλων ουσιών που ρυπαίνουν διαρκώς τα ύδατα, ενώ η οξείδωση του 

μετάλλου στα πλοία συνιστά σταθερή πηγή ρύπανσης με σοβαρές συνέπειες· ζητεί να 

κινητοποιηθούν χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος και να ενισχυθεί η συνεργασία στο πλαίσιο της EUSDR· 

38. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη της μακροπεριφέρειας των Άλπεων να χρησιμοποιήσουν τα 

ΕΔΕΤ και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για την προώθηση επενδύσεων στον 

τομέα του περιβάλλοντος που αποσκοπούν μεταξύ άλλων στον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν· επικροτεί ιδίως την ολοκληρωμένη προσέγγιση 

της περιφέρειας με στόχο την εναρμόνιση της προστασίας του περιβάλλοντος και των 

οικοσυστημάτων με την επιδίωξη οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας· 

39. υπογραμμίζει ότι η περιβαλλοντική πολιτική έχει οριζόντιο χαρακτήρα και ότι οι 

προτιμώμενες επιλογές στους διάφορους τομείς της στρατηγικής για τις Άλπεις πρέπει να 

συνδυάζουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι η 

περιφέρεια των Άλπεων είναι σημαντικός περιφερειακός μεταφορικός κόμβος, και, 

ταυτόχρονα, μια από τις μεγαλύτερες φυσικές περιοχές και ζώνες αναψυχής, καθώς και 

μια από τις πιο ελκυστικές τουριστικές περιοχές στην Ευρώπη·  επισημαίνει, ωστόσο, ότι 

λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και φυσικών συνθηκών της, η πρόσβαση σε τμήματα 

αυτής της περιοχής αποτελεί πρόκληση· θεωρεί ότι, προκειμένου να διατηρηθούν οι 

Άλπεις ως μοναδική φυσική περιοχή, έχει ζωτική σημασία να εκπονηθούν βιώσιμες και 

αλληλένδετες στρατηγικές μεταφορών και να ληφθούν υπόψη οι πολιτικές μετριασμού 

της κλιματικής αλλαγής και διατήρησης της βιοποικιλότητας, όπως η συνδεσιμότητα των 

ενδιαιτημέτων, για να καταστεί δυνατή η μετανάστευση ειδών· 

40. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει 

υδρογεωλογική αστάθεια και να απειλήσει τη βιοποικιλότητα στην περιοχή των Άλπεων· 

υπογραμμίζει ότι η αύξηση των θερμοκρασιών συνιστά σοβαρή απειλή για την επιβίωση 

πληθυσμών από είδη που ζουν σε μεγάλα υψόμετρα, και ότι η τήξη των παγετώνων 

αποτελεί περαιτέρω εστία ανησυχίας, διότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στα αποθέματα 

υπογείων υδάτων· 

41. τονίζει ότι ο τουριστικός και ο γεωργικός τομέας της περιοχής των Άλπεων αποτελούν 
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βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για την περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα στάδια υλοποίησης των περιβαλλοντικών 

έργων· 

42. σημειώνει ότι τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση της στρατηγικής EUSALP κατέδειξαν 

τη δυσκολία της ενσωμάτωσής της στα υφιστάμενα προγράμματα, δεδομένου ότι αυτά 

διέπονται από δομές, πλαίσια και χρονοδιαγράμματα που συχνά είναι ασύμβατα με τις 

ανάγκες μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής· 

43. καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να ενισχύσουν τη δέσμευση, τη συνέχεια, τη 

σταθερότητα, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη όσον αφορά τα μέλη των ομάδων 

δράσης της EUSALP που θα τις εκπροσωπούν, και να εξασφαλίσουν την ύπαρξη 

επαρκούς εκπροσώπησης στο πλαίσιο όλων των ομάδων δράσης· 

44. εκφράζει την ικανοποίησή του για την υλοποίηση περιβαλλοντικά επωφελών έργων στην 

περιοχή της Βαλτικής, όπως το έργο «BLASTIC» που αποσκοπεί στη μείωση των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, η πλατφόρμα διαλόγου για το κλίμα που έχει ως στόχο την 

ενίσχυση μιας ολοκληρωμένης απάντησης στις κλιματικές προκλήσεις, και το έργο 

«PRESTO» για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων· θεωρεί ωστόσο ότι χρειάζονται 

περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που 

παρουσιάζονται στην μακροπεριφέρεια της Βαλτικής, και ιδίως σε ό,τι αφορά τον 

ευτροφισμό, την καλύτερη προστασία της θάλασσας, την ποιότητα του αέρα και τη 

ρύπανση. 

45. επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική κατάσταση της Βαλτικής Θάλασσας εξακολουθεί να 

αποτελεί το βασικό πεδίο εστίασης της EUSBSR από την έναρξη εφαρμογής της το 2009· 

46. υπενθυμίζει ότι η Βαλτική Θάλασσα είναι μία από τις πιο μολυσμένες θάλασσες στον 

κόσμο· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης της 

Βαλτικής Θάλασσας· ζητεί να συνεχιστούν τα προγράμματα γειτονίας σε όλη τη λεκάνη 

απορροής της Βαλτικής Θάλασσας και να συμπεριληφθεί σε αυτά χρηματοδότηση μέσω 

της οποίας θα είναι δυνατή η βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος σε ολόκληρη 

τη λεκάνη απορροής· 

47. επισημαίνει ότι η επίτευξη μιας καλής περιβαλλοντικής κατάστασης μέχρι το 2020 

αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των δράσεων πολιτικής στην περιοχή της 

Βαλτικής Θάλασσας· 

48. θεωρεί λυπηρό, σε σχέση με τις θαλάσσιες μακροπεριφέρειες, το γεγονός ότι τα πλοία 

μπορούν να απορρίπτουν ανεπεξέργαστα λύματα στη θάλασσα αν βρίσκονται σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 12 ναυτικών μιλίων (περίπου 22 χιλιόμετρα) από την ακτή, 

ενώ τα επεξεργασμένα λύματα μπορούν να απορρίπτονται στο νερό μέχρι και σε 

απόσταση τριών ναυτικών μιλίων (περίπου 5,5 χιλιόμετρα) από την ακτή· ζητεί την 

παροχή χρηματοδότησης με στόχο την αύξηση της ικανότητας υποδοχής για λύματα σε 

λιμένες, ούτως ώστε όλα τα επιβατηγά πλοία να μπορούν να επεξεργάζονται τα λύματά 

τους, όπως απαιτείται από το αναθεωρημένο παράρτημα IV της σύμβασης MARPOL· 

49. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να οργανώνουν πιο συχνές και τακτικές 

πολιτικές συζητήσεις σχετικά με την EUSBSR σε εθνικό επίπεδο, στο Κοινοβούλιο ή την 

κυβέρνηση, καθώς και στο πλαίσιο του Συμβουλίου κατά τις σχετικές υπουργικές 
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συνόδους· 

50. εκφράζει την ικανοποίησή του, σε σχέση με τη μακροπεριφέρεια της Βαλτικής, για την 

έγκριση της οδηγίας για το θείο από την ΕΕ, καθώς και για την απόφαση που έλαβε, στις 

27 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

(MEPC), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με την οποία η η Βαλτική 

Θάλασσα και η Βόρεια Θάλασσα χαρακτηρίζονται περιοχή ελέγχου εκπομπών NOx 

(NECA)· υπενθυμίζει ότι τα μη καθαρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται από τα πλοία 

εξακολουθούν να οδηγούν στην εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων αζώτου και θείου στον 

αέρα, από όπου καταλήγουν στη θάλασσα· 

51. σημειώνει ότι η EUSBSR διαθέτει σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με περισσότερες από 

100 εμβληματικές πρωτοβουλίες και νέα δίκτυα· παροτρύνει, ωστόσο, τα ενδιαφερόμενα 

μέρη να διατηρήσουν τη δυναμική της και να βελτιώσουν τον συντονισμό και το 

περιεχόμενο των πολιτικών αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των έργων· 

52. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να επανεξεταστεί η άδεια που έχει δοθεί στους χρήστες 

πλυντρίδων αποθείωσης ανοικτού βρόχου να απορρίπτουν ξανά στη θάλασσα το νερό που 

έχει χρησιμοποιηθεί για την αποθείωση· παρατηρεί ότι τα λύματα από πλυντρίδες 

αποθείωσης κλειστού βρόχου πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, ενώ τα λύματα 

από πλυντρίδες ανοικτού βρόχου απορρίπτονται απευθείας ξανά στη θάλασσα, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ψευδοοικολογικό μοντέλο λειτουργίας, στο πλαίσιο του 

οποίου το θείο αφαιρείται από τον αέρα αλλά καταλήγει στη θάλασσα· 

53. υπενθυμίζει τη σημασία της ασφάλειας στη θάλασσα, ιδίως στη Βαλτική· τονίζει τη 

σημασία της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής της Βαλτικής, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απορρέουν από τον αυξανόμενο όγκο των θαλάσσιων 

μεταφορών, και ιδίως από τη μεταφορά πετρελαίου και επικίνδυνων ουσιών· 

54. υπενθυμίζει ότι η γαλάζια ανάπτυξη στις θαλάσσιες μακροπεριφέρειες βασίζεται στη 

βιώσιμη χρήση του δυναμικού των θαλασσών, γεγονός που συνεπάγεται ότι σε όλες τις 

δραστηριότητες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική διάσταση· υπενθυμίζει 

ότι, στο πλαίσιο της γαλάζιας βιοοικονομίας, είναι δυνατό να βρεθούν νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, και να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί η τεχνογνωσία βάσει αυτών, με στόχο 

την προώθηση της απασχόλησης· τονίζει ότι η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και η 

ικανοποιητική κατάσταση του υδάτινου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος παρέχουν μια 

ισχυρή βάση για τη γαλάζια βιοοικονομία· 

55. τονίζει ότι παρατηρείται σημαντική μετάβαση προς τη βιοοικονομία και την κυκλική 

οικονομία στην οικονομική σκέψη, τους τρόπους δράσης και τις μεθόδους, γεγονός που 

μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων στην περιοχή 

της Βαλτικής· υπενθυμίζει τις δυνατότητες για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην περιοχή της Βαλτικής· 

56. θεωρεί σημαντική τη δυνατότητα σύνδεσης της περιοχής της Βαλτικής με τα δίκτυα 

ενέργειας, με στόχο τη μείωση και την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας και την 

ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ασφάλειας του εφοδιασμού· 
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